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A

í èÝëåé êáíåßò íá åíôïðßóåé êÜðïõ óõãêåêñéìÝíá ôï äåßêôç
ôçò ïìáäéêÞò óõíåíï÷Þò, ôçò ïìáäéêÞò áèëéüôçôáò êáé êõñßùò
ôçò ïìáäéêÞò îåíïäïõëåßáò ôïõ åëëçíéêïý ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò áñ÷ßæïíôáò áðü ôïí ðñùôáãùíéóôÞ áõôÞò ôçò áèëéüôçôáò, ôïí
ÓÕÑÉÆÁ, ðåñíþíôáò óôá óé÷áìåñÜ êüììáôá áêïëïýèïõò ôïõ ôç ÍÄ, ôï
ÐÁÓÏÊ, ôï ÐïôÜìé, ôï ËåâÝíôç êáé ôïõò ÁÍÅË, êáé öôÜíïíôáò óôá
åíôåëþò öáóéóôéêÜ êüììáôá ôïõ ôï øåõôïÊÊÅ êáé ôç ×ñõóÞ ÁõãÞ,
äåí Ý÷åé ðáñÜ íá øÜîåé óôçí ôåëåõôáßá áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí
åëëçíéêþí ôñáðåæþí. Åäþ èá äéáðéóôþóåé êáíåßò ðüóï üëá áõôÜ ôá
êüììáôá ðñïêëçôéêÜ óéþðçóáí êáé óõíå÷ßæïõí íá óéùðïýí ãéá ôï
éóôïñéêü Ýãêëçìá ôçò êõâÝñíçóçò ÓÕÑÉÆÁ íá óêïôþóåé ôï åëëçíéêü
ôñáðåæéêü êåöÜëáéï êáé íá ðáñáäþóåé üëåò ìáæß ôéò ìåãÜëåò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò, ðïõ ôéò Ýöåñå óå ìéóïðôùìáôþäç êáôÜóôáóç, ãéá
Ýíá êïììÜôé øùìß óå îÝíá êáé ìÜëéóôá åíôåëþò ôõ÷ïäéùêôéêÜ êáé
áñðáêôéêÜ êåöÜëáéá. ¸ëåã÷ïò ôçò ôñáðåæéêÞò ðßóôçò óôï óýã÷ñïíï
êüóìï óçìáßíåé Ýëåã÷ïò ôçò ÷þñáò.

Áõôü Ýãéíå óôá ôÝëç ôïõ ÍïÝìâñç ðïõ
ìáò ðÝñáóå. Ôüôå ìå ìéá åéäéêÞ, áóôñáðéáßá, êëåéóôÞ êáé óêïôåéíÞ äéáäéêáóßá
ç êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ ðïýëçóå ôéò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò ãéá 5 äéò Åõñþ óå ìéá
÷ïýöôá hedge -funds, óõãêåêñéìÝíá

óå distress funds, ðïõ óçìáßíåé äéåèíÞ êåöÜëáéá ðïëý øçëïý ñßóêïõ, äçëáäÞ êåöÜëáéá ðïõ ðáßæïõí ÷áñôoðáéêôéêÜ óå
ìéá ìåãÜëç Üíïäï Þ ìåãÜëç ðôþóç ìåôï÷þí áãïñÜæïíôáò ôåò Þ ðïõëþíôáò
ôåò áíôßóôïé÷á.

Ç êõâÝñíçóç äçëáäÞ ðïýëçóå ãéá 5
äéò Åõñþ ôñÜðåæåò ðïõ Ý÷ïõí óõíïëéêü
åíåñãçôéêü áîßáò 365 äéò åõñþ. ÁõôÝò
íáé ìåí âñßóêïíôáé âáñéÜ ôñáõìáôéóìÝíåò áðü ìåèïäéêü ðáñáôåôáìÝíï ÷ôýðçìá ðÜëé áðü ôï óýíïëï ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò, áëëÜ áõôü ôï åíåñãçôéêü äåí åßíáé ÷ôõðçìÝíï óå ôÝôïéï âáèìü, üðùò ôï Ýäåé÷íå ç áîßá ôùí ìåôï÷þí áõôþí ôùí ôñáðåæþí óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï ëßãï ðñéí ôçí ðáñáäüóÞ ôïõò.
Áíôßóôïé÷á ìå ôï üôé óýóóùìï ôï åëëçíéêü ðïëéôéêü óýóôçìá óéþðçóå ãéá
ôï Ýãêëçìá áõôü, óéþðçóå êáé ï ôçëåïðôéêüò ôýðïò ðïõ äéáìïñöþíåé ôç ãåíéêÞ ðïëéôéêÞ óõíåßäçóç ôçò ÷þñáò, óéþðçóå êáé ï ãñáðôüò ðëáôýò Þ åîåéäéêåõìÝíïò ïéêïíïìéêüò ôýðïò ìå ìåñéêÝò
åëÜ÷éóôåò åîáéñÝóåéò.

áðüóðáóìá åíüò áðü ôá ðéï áðëÜ äéáôõðùìÝíá Üñèñá ãéá ôï îåðïýëçìá ðïõ
Ýöåñáí óôï öùò ôï ìåãÜëï óêÜíäáëï.
Åßíáé Ýíá Üñèñï ôïõ Âáóßëç ÂëÜ÷ïõ
óôç Huffington Post ôçò 27 ôïõ ÍïÝìâñç
ðïõ ìáò ðÝñáóå êáé ìåôÜ èá ðåñÜóïõìå
ðáñáðÝñá óôçí ðïëéôéêÞ åñìçíåßá áõôÞò ôçò ôåñáôùäßáò.ÄéáâÜæïõìå ëïéðüí
ó’ áõôü ôï êåßìåíï:
«Ôï 2013 ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç (åìåßò äçëáäÞ) äáíåßóôçêå 25 äéó. ãéá íá
óõììåôÝ÷åé óôçí ôüôå áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôåóóÜñùí ôñáðåæþí, êáé âñÝèçêå íá êáôÝ÷åé ôï ðëåéïøçöéêü ðáêÝôï ôïõò. ÓõãêåêñéìÝíá, ôï 83.7% ôçò Alpha, ôï 93.6% ôçò Eurobank, ôï 84.4% ôçò
ÅèíéêÞò êáé ôï 81% ôçò Ðåéñáéþò. Ôï
óêåðôéêü áõôÞò ôçò óõììåôï÷Þò Þôáí íá
âÜëåé ðëÜôç ôï êñÜôïò þóôå íá áíá-

ÐáñáèÝôïõìå ðáñáêÜôù Ýíá ìåãÜëï
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Ç

óõììïñßá Ôóßðñá êÜíåé ðÜíôá ôï ßäéï. Âñßóêåé Ýíá óçìåßï ðïõ ôï
ïíïìÜæåé êüêêéíç ãñáììÞ êáé áðïöáóßæåé åêåß íá óõãêñïõóôåß ìå
ôïõò äáíåéóôÝò ìå äýï óôü÷ïõò: ï Ýíáò åßíáé íá äåßîåé óôï ëáü üôé
óõãêñïýåôáé ìå áõôïýò êáé ï Üëëïò åßíáé ìðáò êáé ìðïñÝóåé íá ôïõò
äéáóðÜóåé óå áõôü ôï óçìåßï, äçëáäÞ íá äéáóðÜóåé ôçí ÅÆ, êáé íá
áðïìïíþóåé ôç Ãåñìáíßá. Áí äåí ôá êáôáöÝñåé åãêáôáëåßðåé ôñÝ÷ïíôáò
ôçí êüêêéíç ãñáììÞ, ðáñáäÝ÷åôáé üôé ïé äáíåéóôÝò ðïõ Ýôóé êé áëëéþò
åßíáé êôÞíç, ôç íßêçóáí áëëÜ áõôÞ Ýðåóå çñùéêÜ êáé ôÝëïò ðÜíôùí
åßíáé ç ìüíç ðïõ ðÜëåøå óå ó÷Ýóç ìå üëïõò ôïõò Üëëïõò ðïõëçìÝíïõò.
Ôþñá, üðùò ðÜíôá ó÷åäüí, áõôÞ ç êüêêéíç ãñáììÞ âñßóêåôáé óå Ýíá óçìåßï ðïõ
ôçí áðþëåéÜ ôïõ èá ôç íéþèïõí Üìåóá ïé
öôù÷Ýò ìÜæåò óôï ðåôóß ôïõò. Ìüíï óå ôÝôïéá óçìåßá ç óõììïñßá, üðùò êáé ãåíéêüôåñá ï «åðáíáóôáôéêüò» óïóéáëöáóéóìüò
(øåõôïÊÊÅ) óôÞíåé ôéò êüêêéíåò ãñáììÝò
ôïõ. Áõôü ãéá íá ìðïñåß íá ðåôõ÷áßíåé ôçí
ðëáôýôåñç ðïëéôéêÞ óôÞñéîç óå êÜèå ôïõ
óýãêñïõóç êáé óå êÜèå âñþìéêï ðüëåìï.

Ç áðÜôç êáé ï êõíéóìüò óôçí ðåñßðôùóç
ôïõ Óýñéæá åßíáé üôé åðéäéþêåé óõììá÷ßá
áðü áõôïýò, ðïõ ìå ôç ìÜ÷ç ðïõ äßíåé, èÝëåé áêñéâþò íá ôïõò åîïíôþóåé, êáé ôïõò
åîïíôþíåé.
ÓõãêåêñéìÝíá. Ôçí þñá ðïõ ï Óýñéæá êáëåß ôï ëáü íá ôïí óôçñßîåé óôçí åèíéêÞ
ìÜ÷ç ãéá íá ìçí ðÝóïõí ïýôå ìéá äñá÷ìÞ
ðáñáêÜôù ïé óõíôÜîåéò êáôáóôñÝöåé ôçí
ïõóéáóôéêÞ êáé ìïíáäéêÞ ðñïûðüèåóç ðÜ-

íù óôçí ïðïßá óôçñßæïíôáé ïé óõíôÜîåéò,
äçëáäÞ ôçí ðáñáãùãÞ. ¼ôáí ðÜíù óôçí
êïñýöùóç ôçò êñßóçò äéþ÷íåé ôç ìåãáëýôåñç êáé ðéï æùíôáíÞ âéïìç÷áíéêÞ åðÝíäõóç, ôç ìåôáëëïõñãßá ÷ñõóïý, üôáí êëåßíåé, ìå üðëï ôï ðáíÜêñéâï öõóéêü áÝñéï
êáé ôï ðáíÜêñéâï çëåêôñéêü ó÷åäüí üëç
ôç ÷áëõâïõñãßá êáé ôçí õðüëïéðç âáñéÜ
âéïìç÷áíßá ôçò ÷þñáò, üôáí óôáìáôÜåé ôéò
Ýñåõíåò ãéá ðåôñÝëáéá óôçí ÊñÞôç, üôáí
óôáìáôÜåé ôïí áãùãü ÔÁÑ, üôáí ÷ñåïêïðåß åêáôïíôÜäåò åîáãùãéêÝò âéïìç÷áíßåò

ìå ôá capital controls ðïõ ï ßäéïò ðñïêÜëåóå, êáé ðÜíù áð’ üëá áðü ìéá ðïëý ðéï
Üìåóç óêïðéÜ ó÷åôéêÜ ìå ôçí õãåßá ôùí
áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí, üôáí óêïôþíåé ìå
ðñáêôéêü äéðëáóéáóìü ôçò öïñïëïãßáò
ôïõò ôéò ìéêñïìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò, ôüôå
äåí êÜíåé ôßðïôá Üëëï áðü ôï íá êáôåâÜæåé áðü óÞìåñá ôéò óõíôÜîåéò. Ãéáôß ïé óõíôÜîåéò, ôþñá ðïõ üëá ôá áðïèåìáôéêÜ üëùí ôùí ôáìåßùí Ý÷ïõí öáãùèåß áðü ôï
óÜðéï êñÜôïò ôïõ ðáðáíäñåúóìïý êáé ôþóõíÝ÷åéá óôç óåë. 3

ÁÐÏ ÔÁ ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ: • Åìðñüò ãéá Ýíá áðåëåõèåñùôéêü 2016 ìå
áñíçôéêü äÜóêáëï ôï ÓÕÑÉÆÁ, ó. 2 • Ï ÌçôóïôÜêçò ðåñíÜåé ôï ôåóô: üîéíïò
óå üîéíï ðåñéâÜëëïí, óåë. 4, • ÊáìðÜíéá ôçò ÏÁÊÊÅ êáôÜ ôçò õðïäïýëùóçò
ôïõ ÐåéñáéÜ óôçí Cosco, óåë. 6, • Ìåôáëëïñý÷ïé, õðÜñ÷åé áêüìá êáéñüò, óåë.
10, • Ç áíôßóôáóç ôçò Ôïõñêßáò óôïõò íÝïõò ôóÜñïõò èá êñßíåé ôï ìÝëëïí ôçò
Åõñþðçò, óåë. 7, •
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Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της ΟΑΚΚΕ

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ 2016
ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
Είναι γεγονός ότι ποτέ οι πρωτοχρονιάτικες
ευχές δεν πρόσφεραν στους ανθρώπους μια
καλύτερη νέα χρονιά. Ιδιαίτερα δεν μπορούν
να το πετύχουν αυτό οι πρωτοχρονιάτικες ευχές των κυρίαρχων κομμάτων μιας χώρας την
οποία αυτά τα ίδια κατέστρεψαν. Όμως μπορεί μια νέα χρονιά να πάει πραγματικά πολύ
καλύτερα αν ο λαός κάνει σε γενικές γραμμές
το αντίθετο από αυτό που του προτείνουν
αυτά τα κόμματα, ιδιαίτερα αυτά που του
προτείνει το πιο καταστροφικό από αυτά.
Το καλό που έχει προκύψει μέσα από τα
βάσανα της καταθλιπτικής πενταετίας που πέρασε είναι ότι ο λαός μας έχει δημιουργήσει
για πρώτη φορά τη βασική προϋπόθεση για
να ανακαλύψει έναν οδηγό για την έξοδό του
από αυτόν τον εφιάλτη. Αυτή η προϋπόθεση
είναι το ότι έχει προδοθεί οικτρά καθώς έχει
φέρει στην εξουσία τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ είναι η συμπύκνωση της σαπίλας, της
υποκρισίας, της δολιότητας, της γλοιώδους
ιδιοτέλειας, της διαφθοράς, της ξενοδουλείας και του αντιδημοκρατισμού της ελληνικής
αστικής τάξης.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι δηλαδή η συμπύκνωση και η αποθέωση όλου του παραγωγικού σαμποτάζ ολόκληρων δεκαετιών, όλης
της θεσμικής πια κρατικής διαφθοράς, όλης
της υποταγής του κράτους στην πιο διεφθαρμένη κρατικοδίαιτη ολιγαρχία και στους πιο
αρπακτικούς νεοαποικιοκράτες αστούς της
Ανατολής. Αν ο λαός μπορεί να σταθεί με όλη
του τη δύναμη απέναντι σ’ αυτή την κυβέρνηση, αν δηλαδή απαιτήσει την άμεση πτώση
της, αν απομονώσει οποιονδήποτε συνεργαστεί μαζί της, αν απαιτήσει να ξηλωθεί όλος ο
νέος μηχανισμός που αυτή η κυβέρνηση στήνει ασταμάτητα στο κράτος τοποθετώντας
παντού τα πιο σάπια, τα πιο ανίκανα και τα
πιο διεφθαρμένα στελέχη της, και κυρίως, αν
αντισταθεί σε κάθε μόριο της πολιτικής και
ιδεολογικής της γραμμής, τότε θα μπορέσει
να βρει το δρόμο της σωτηρίας του και μάλιστα όχι μόνο το δρόμο της εξόδου του από
την πείνα και την ανεργία, αλλά και το δρόμο
της ηθικής και πνευματικής του ανόρθωσης.
Ο οδηγός του λαού πρέπει να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
‘Οχι όπως το εννοεί ο ίδιος, αλλά με την ακριβώς αντίθετη έννοια. Ο Συριζα πρέπει να γίνει
ο αρνητικός δάσκαλος όλου του έθνους.

Μέχρι τώρα αυτός ο δάσκαλος ήταν κρυμμένος πίσω από τα άλλα αστικά κόμματα και
έτσι κανείς δεν μπορούσε να εντοπίσει την πολιτικο-ιδεολογική πηγή της υποβόσκουσας
πολυεπίπεδης αρρώστιας της χώρας, αυτής
που έφερε τη χρεωκοπία του 2010.
Για παράδειγμα όλοι ξέρανε ότι το ΠΑΣΟΚ
ήταν ένα διεφθαρμένο κόμμα, αλλά μόνο όταν
ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία έμαθε ο λαός ότι
όλη η σαπίλα του ΠΑΣΟΚ είχε την ιδεολογική
καρδιά της μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και γι αυτό πήγε
και στρατολογήθηκε μέσα του όταν το ΠΑΣΟΚ πνίγηκε στα ψέμματά του. Είναι φυσικό
γιατί μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ η διαφθορά των κυβερνητικών στελεχών όχι μόνο δεν τιμωρείται
όταν αποκαλύπτεται, αλλά η αποκάλυψη καταγγέλλεται σαν συκοφαντία από τους εχθρούς του λαού. Επίσης όλοι ξέρανε ότι η
ΝΔ ήταν ένα κόμμα που έκρυβε μέσα του την
κύρια πλευρά της φασιστικής ακροδεξιάς.
Μόνο όμως όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία έμαθε ο λαός ότι το πιο ακροδεξιό και πιο
φασιστικό κομμάτι της ΝΔ, οι ΑΝΕΛ, όχι μόνο
έγινε ο πιο ενθουσιώδης κολαούζος της νέας
εξουσίας αλλά αυτή του παρέδωσε την ηγεσία του στρατού για να κάνει τις μαζικότερες
εκκαθαρίσεις που έχει γνωρίσει μεταδικτατορικά η χώρα και για να επιχειρήσει να χώσει
το στρατό μέσα στην πολιτική και κοινωνική
ζωή όπως κάνει κάθε αληθινός φασισμός.
Ακόμα, αν δεν ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, κανείς δεν θα μάθαινε με πόσο μεγάλη αβρότητα και εύνοια αυτός θα μεταχειριζόταν
στη Βουλή τους ναζιστές της Χρ. Αυγής, πόσο
αξιοθαύμαστα θα αγνοούσε τα εγκλήματά
τους και πόσο θα περιθωριοποιούσε πολιτικά τη δίκη εναντίον τους. Τέλος αν δεν ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία κανείς δεν θα
μάθαινε ότι το αντιβιομηχανικό πνεύμα μέσα
στην άρχουσα τάξη που μετέτρεψε την Ελλάδα σε παραγωγικό ουραγό της Ευρώπης είχε
το κέντρο του πάλι στον Συριζα. Μόνο αυτός
μπόρεσε μέσα σε 12 μήνες να προξενήσει τόσο μεγάλη καταστροφή στην οικονομία
κλείνοντας τις τράπεζες, όσες δεν προξένησαν δεκαετίες εξουσίας ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.
Αλλά δεν ήταν αυτή η μεγαλύτερη εκπαιδευτική αποστολή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ότι δίδαξε στο λαό πως όποιος υπόσχεται στους φτωχούς ότι θα ζήσουν καλύτερα

επειδή αυτός, όταν τον φέρουν στην εξουσία,
θα τους μοιράσει τα λεφτά των πλούσιων, και
μάλιστα των ξένων αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι αριστερός και φίλος του λαού. Δεν
χρειάζεται πολύς ακόμα χρόνος για να μάθει
ο λαός ότι μια τέτοια «αριστερά» είναι ο χειρότερος εχθρός του, δηλαδή η χειρότερη ακροδεξιά. Όποιος υπόσχεται πλούτο στο λαό
επειδή θα του τον δώσει, αναθέτει στο λαό το
ρόλο του ανάπηρου ζητιάνου και στον εαυτό
του το ρόλο του σωτήρα. Ο σωτήρες είναι οι
χειρότεροι ευνουχιστές των μαζών και η πιο
τυπική γι αυτούς πολιτική και οικονομική εξουσία είναι ο φασισμός και η ληστεία του
λαού. Η ευεργεσία στους φτωχούς είναι η ουσία κάθε ψευτοαριστεράς, δηλαδή κάθε σοσιαλφασισμού. Η αληθινή αριστερά είναι αυτή που απλά οδηγεί το λαό ώστε να αποκτήσει γνώση μέσα από την πείρα των δικών
του μαζικών αγώνων και μέσα από αυτούς να
αποκτήσει τόση αυτοπεποίθηση και τόση οργάνωση ώστε να πάρει στα χέρια του όχι μόνο, και όχι τόσο, τον πλούτο των εκμεταλλευτών, όσο να συγκροτήσει ο ίδιος δημοκρατικά τα όργανα της τελικά δικιάς του επαναστατικής εξουσίας και με αυτά να οργανώσει
ο ίδιος την παραγωγή ώστε αυτή να μην λεηλατείται από τους εκμεταλλευτές και να μην
σπαταλιέται σε κρίσεις και πολέμους.
Μόνο αν ο λαός μας αρχίσει να αναρωτιέται
και τελικά αρχίσει να συλλαμβάνει αυτήν την
αλήθεια μέσα από την πικρή πείρα του 2015
της εξουσίας ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορεί να αρχίσει
να αναπτύσσει την πολιτική του συνείδηση.
Και αν αυτό το πετύχει τίποτα δεν θα τον εμποδίσει να καταλάβει ότι και το ψευτοΚΚΕ,
το υποτιθέμενο κόμμα της εργατικής τάξης
δεν είναι ο αντι-ΣΥΡΙΖΑ όπως θέλει να εμφανίζεται αλλά είναι στο βάθος ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ
με τον οποίο το πρώτο έχει ταύτιση σε όλα τα
μεγάλα στρατηγικά ζητήματα: όπως ότι
κύριος παγκόσμιος εχθρός είναι ο νεοφιλελευθερισμός και όχι ο φασισμός και ότι ο πιο
μεγάλος υπαίτιος της ελληνικής κρίσης είναι
το ευρωπαϊκό κεφάλαιο των δανειστών και οι
βιομήχανοι και όχι οι εσωτερικοί αντιβιομηχανικοί σαμποταριστές, η κρατική διαφθορά
και η κρατικοδίαιτη ολιγαρχία. Το ψευτοΚΚΕ
είναι απλά ο ΣΥΡΙΖΑ που θα κόψει κάθε δεσμό με τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές χώρες

ÁËËÇ ÌÉÁ ÖÏÑÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÐÉÈÅÓÇ ÓÔÇÍ
ÏÁÊÊÅ ÁÐÏ ÑÙÓÏÕÓ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÅÓ ×ÁÊÅÑ
Θα πούμε, ελπίζουμε πολύ περισσότερα,
όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες των τεχνικών
μας για την ακριβή εξέλιξη και τη μέθοδο της
τριπλής και παρατεταμένης επίθεσης του Δεκέμβρη στην ιστοσελίδα μας.
Πάντως το πολιτικά σημαντικό ως εδώ είναι ότι όχι μόνο η βασική επίθεση έγινε από
την Αγία Πετρούπολη (δηλαδή από το Λένινγκραντ), αλλά ότι, όπως μας είπανε οι τεχνικοί μας, το είδος της επίθεσης που μας έγινε είναι εντελώς ίδιο και εντελώς χαρακτηριστικό μιας ομάδας χάκερ του ρώσικου κράτους που λέγεται APT28 ή Sofacy Group ή
Strontium, ή Fancy Bear.
Γι αυτήν την ομάδα έχει κάνει μια διαφωτιστική αναφορά το πολύ εξειδικευμένο για ζητήματα τηλεπικοινωνιών και ίντερνετ και παγκόσμιου κύρους website ZDNet το Δεκέμβρη που μας πέρασε. (http://
www.zdnet.com/article/russian-hackinggroup-sharpens-skills/ ). Σύμφωνα με τους
ερευνητές της ηλεκτρονικής ασφάλειας, τους
οποίους η ZDNet επικαλείται, η ομάδα αυτή
διαλέγει τους στόχους της κυρίως ανάμεσα
σε πολιτικά πρόσωπα, αλλά και σε εταιρίες
τηλεπικοινωνιών καθώς και σε αεροδιαστημικές εταιρίες. Οι χώρες όπου η ομάδα αυτή
αναζητάει τους στόχους της είναι η Ουκρανί-

α, η Ισπανία, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, αλλά πάνω απ όλους η πρώτη από αυτές. Σύμφωνα με τους ειδικούς η ομάδα αυτή έχει βρει νέους, εξελιγμένους τρόπους
να επιτίθεται χρησιμοποιώντας τρία επιθετικά βέλη για να μολύνουν τους στόχους της:
Υποβρύχιο ψάρεμα με e-mails με κατασκευασμένα ντοκουμεντα Word και Excell
που επισυνάπτονται, με τη διείδυση σε ιστοσελίδες δολώματα που φιλοξενούνται σε υποκλεπτόμενα domains, και σε κακόβουλα
iFrames που οδηγούν σε ακαριαία χτυπήματα στο λογισμικό Java και Flash (zero-day
exploits).
Oι τεχνικοί μας είπαν ότι όταν αντίκρυσαν
το πρώτο τρίωρο χτύπημα στις 20 του Δεκεμβρη δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι
σε λίγες μέρες θα αντίκρυζαν ακριβώς αυτήν την πιο περίπλοκη, συνδυασμένη και μακρόχρονης προετοιμασίας επίθεση, που αν
και ήταν πολύ έμπειροι δεν είχαν ως τότε
ξανασυναντήσει. Τους έκανε εντύπωση επίσης πόσα πολλά λεφτά και τεχνικά μέσα διέθεταν οι χάκερ για να μπορούν να επιτίθενται ταυτόχρονα από τόσες πολλές μεριές
στο σέρβερ της ΟΑΚΚΕ αλλά και από γειτονικούς σέρβερ.
Τους ευχαριστούμε θερμά για τις πολυή-

μερες προαπάθειές τους και για την προσοχή και για τη σκέψη που αφιέρωσαν για
να καταφέρουν να πιάσουν σε ένα καίριο βήμα τον ευλύγιστο τραμπούκο, χώρια από τις
προόδους τους που κάνανε για την άμυνα
της ιστοσελίδας μας.
Ο βασικός λόγος για τον όποιο οι ίδιοι και
τα αφεντικά τους θα χάσουν τελικά το μεγάλο πόλεμο που «στα νύχια» ήδη έχουν ξεκινήσει κατά της ανθρωπότητας, θα είναι ότι
και το πιο μικρό πολιτικό κόμμα σε μια πολύ μικρή χώρα, μπορεί, αν παλεύει με πάθος για την αλήθεια, να βρει υποστήριξη από πολύ καλούς ειδικούς, από ειδικούς που
έχουν βγει και εκείνοι μέσα από αυτό το μικρό λαό και μέσα από αυτή τη μικρή χώρα
και οι οποίοι δεν θα δεχτούν ποτέ μια ξένη
πολύ μεγάλη χώρα να επεμβαίνει με αλαζονεία στη δική τους και να χτυπάει εκεί όποιον θέλει και ότι ώρα θέλει.
Και το πιο βασικό: Φτάνει μια φούχτα άνθρωποι μέσα σε όλο τον πλανήτη να έχουν
δει καθαρά τα πραγματικά σχέδια και τις ταχτικές μιας υπερδύναμης για να της προκαλούν μια ανησυχία εντελώς δυσανάλογη με
τον όγκο τους.
Εννοούμε τον προσωρινό όγκο τους.

οπότε δεν θα χρειάζεται καμιά επίφαση δημοκρατισμού, ώστε να επιβάλλει στην Ελλάδα
μαζί με τους ανοιχτούς φασίστες μια ρωσοκίνητη δικτατορία τύπου «λαϊκής δημοκρατίας» του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.
Η αποκάλυψη του ΣΥΡΙΖΑ σαν ψεύτικης αριστεράς θα είναι και η αποκάλυψη του ψευτοΚΚΕ σαν ψεύτικο κόμμα της εργατικής τάξης, δηλαδή σαν ψευτοκομμουνισμός.
Αυτή είναι η προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός πραγματικού μαζικού κομμουνιστικού
κόμματος και μιας πλατειάς πραγματικά δημοκρατικής, αναπτυξιακής και εθνοανεξαρτησιακής ελληνικής αριστεράς που θα θέλει
την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη υπέρ της Ευρώπης και όχι ενάντιά της.
Αυτή η αριστερά, που σαν πιο πρωτοπόρο
και συνειδητό απόσπασμά της έχει την ΟΑΚΚΕ, θα βοηθήσει στο να οικοδομηθεί ένα νέο
εργατικό κίνημα που θα παλεύει α) για να μην
κλείνουν τα εργοστάσια από τους σαμποτέρ
β) για να σπάει ο εκβιασμός της εργοδοσίας
που λόγω ανεργίας τσακίζει τα μεροκάματα
γ) για να εγκαθιδρύονται μορφές εργατικού
ελέγχου που μόνες αυτές μπορούν να συνδυάζουν αποτελεσματικά τα α) και β). Αυτά
όλα πρέπει να γίνονται με πλατειά δημοκρατική συμμετοχή των εργατών, δηλαδή να είναι
το αντίθετο του συριζo-κνίτικου συνδικαλισμού των κομματικών συμμοριών που παρέχουν «προστασία» στην τάξη, εξασφαλίζοντας
το φασιστικό τους έλεγχο πάνω σε αυτή, είτε
για να μοιραστούν το ρόλο του προσωπάρχη
με την εργοδοσία, είτε για να τσακίσουν με
σαμποτάζ την παραγωγική μονάδα, είτε ακόμα για να γίνουν μέρος της εργοδοσίας σαν
αστική τάξη νέου τύπου όπως γίνεται στις ΔΕΚΟ.
Η συριζέϊκη τραγωδία του 2015 μπορεί να
γίνει πραγματικά η βάση για ένα 2016 της αρχής της γνώσης οπότε και της απελευθερωτικής πράξης για το λαό, και σε πρώτη φάση
για την ωρίμανση της δημοκρατικής και αριστερής πρωτοπορίας η οποία θα δώσει ώθηση στο οργανωτικό δυνάμωμα της ΟΑΚΚΕ.
Μια τέτοια πρωτοχρονιάτικη ευχή έχει βάση, δηλαδή μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Παρακαλούμε τους
αναγνώστες μας να
στέλνουν τα γράμματα
ή τις επιταγές τους στη δ/
νση Χαλκοκονδύλη 35,
Αθήνα, ΤΚ 10432, ή στο
όνομα Κώστας Κούτελος,
ΤΘ 3408 Τ.Κ. 10210, Αθήνα
Για τις οικονομικές σας
ενισχύσεις μπορείτε να
χρησιμοποιείτε
το λογαριασμό μας
στην Εθνική Τράπεζα:
160/764962-29
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Áíáêïßíùóç ãéá ôñßôç åðßèåóç ðïõ áíáñôÞèçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçí 07/01/2016

ÊÁÃÊÅÌÐÉÔÉÊÏ ×ÔÕÐÇÌÁ ÓÔÇÍ ÏÁÊÊÅ ÌÅÓÁ ÁÐ¼
ÔÏ ÉÄÉÏ ÔÏ ÑÙÓÉÊÏ ÊÑÁÔÏÓ!!!
Ð
ñéí áðü ëßãï áíÝâçêå ç éóôïóåëßäá ìáò îáíÜ ìåôÜ áðü ôçí ôñßôç
êáôÜ óåéñÜ ïñãáíùìÝíç åðßèåóç ðïõ äÝ÷ôçêå áðü ôïõò ôñáìðïýêïõò ÷Üêåñ. Óôï äéÜóôçìá ðïõ Þôáí ðåóìÝíç áíáñôÞóáìå óôç èÝóç ôçò
éóôïóåëßäáò ôçí ðáñáêÜôù ðïëý óçìáíôéêÞ áíáêïßíùóç ìå ôßôëï «Méá
ôïõ êëÝöôç, äõï ôïõ êëÝöôç!»:
«ÓÞìåñá, Ôñßôç 5 ôïõ ÃåíÜñç, áðü ôï
ðñùß ç åðßóçìç éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ
åßíáé åêôüò ëåéôïõñãßáò ìåôÜ áðü ìéá ôñßôç ïñãáíùìÝíç åðßèåóç ðïõ äÝ÷ôçêå ìÝóá óôïí ôåëåõôáßï ìÞíá áðü ôçí ßäéá ðçãÞ. ÁõôÞ ç åðßèåóç áðïôåëåß êëéìÜêùóç
ôùí äýï ðñïçãïýìåíùí.
¼ìùò áõôÞ ôç öïñÜ ïé øçöéáêïß ôñáìðïýêïé, åðåéäÞ áðïèñáóýíèçêáí, ðñïäüèçêáí. ¸ôóé åíôïðßóôçêáí áðü ôïõò ôå÷íéêïýò ìáò, ü÷é âÝâáéá óáí ðñüóùðá, áëëÜ åíôïðßóôçêå ç ðïëéôéêÞ ôïõò âÜóç.
Ëïéðüí ôï ÷ôýðçìá Ýãéíå áðü Ýíáí çëåêôñïíéêü õðïëïãéóôÞ ìå ÉP (çëåêôñïíéêÞ ôáõôüôçôá) 185.84.108.232. ÁõôÞ ç IP
âñßóêåôáé óôç Ñþóéêç Ïìïóðïíäßá êáé óõãêåêñéìÝíá óôçí Áãßá Ðåôñïýðïëç. Äçìïóéåýïõìå ðáñáêÜôù ìéá äéåèíÞ éóôïóåëßäá áíáæÞôçóçò, üðïõ Ý÷åé ìðåé ç óõãêåêñéìÝíç ÉP. Tá óôïé÷åßá ôçò ÉP åßíáé êáôáãåãñáììÝíá êáé ðÝñá áðü êÜèå áìöéóâÞôçóç.
Áðü ðïëéôéêÞ Üðïøç üëá ëïéðüí åßíáé
óôç èÝóç ôïõò, äçëáäÞ åýêïëá åñìçíåýóéìá.
Ïé óïóéáëöáóßóôåò Ýñéîáí ðÜíù
ìáò ìéá ðÝôñá ðïõ Ýðåóå óôá ðüäéá

ôïõò.
Ðåñéóóüôåñá üôáí áíåâåß ç éóôïóåëßäá ìáò».
Áíáêïßíùóç ãéá ôéò äýï ðñþôåò
åðéèÝóåéò ðïõ áíáñôÞèçêå óôçí
éóôïóåëßäá ôçí 31/12/2015
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÓÇ
ÊËÉÌÁÊÁÓ ÓÔÇÍ ÉÓÔÏÓÅËÉÄÁ
ÔÇÓ ÏÁÊÊÅ
Áãáðçôïß ößëïé áíáãíþóôåò ôçò
ÍÝáò ÁíáôïëÞò,
¼ðùò ßóùò Ý÷åôå äéáðéóôþóåé áõôÞ åäþ
ç åðßóçìç éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ åß÷å
åîáöáíéóôåß åðß 3 ìÝñåò ìåôÜ áðü êáêüâïõëç çëåêôñïíéêÞ åðßèåóç ðïõ äÝ÷ôçêå.
¼ðùò ìáò åßðáíå ïé ößëïé ìáò ôå÷íéêïß,
ðïõ äïýëåøáí ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò
âëÜâçò, åðñüêåéôï ãéá ìéá áóõíÞèéóôá
óýíèåôç êáé ó÷åäéáóìÝíç åðßèåóç õøçëïý
åðéðÝäïõ.
Óýìöùíá ìå ôïõò ôå÷íéêïýò ç áñ÷Þ áõôÞò ôçò åðßèåóçò åíôïðßæåôáé ôçí 1ç ôïõ
ÄåêÝìâñç, äçëáäÞ 28 ìÝñåò ðñéí ôï ñßîéìï ôçò óåëßäáò üôáí ïé ôñáìðïýêïé

êáôÜöåñáí íá ðåñÜóïõí óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ Ýíá ìïëõóìÝíï áñ÷åßï.
Ìå âÜóç áõôü êáé óå óõíäõáóìü ìå Üëëåò çëåêôñïíéêÝò åðéèÝóåéò åðÝêôåéíáí
ôç ìüëõíóç êáé óå Üëëá áñ÷åßá.
Óôéò 22 ôïõ ÄåêÝìâñç êëéìÜêùóáí ôçí
åðßèåóç ôïõò óôÝëíïíôáò ó÷åäüí ôáõôü÷ñïíá 40.000 spam ìçíýìáôá áðü ôï ëïãáñéáóìü ôïõ e-mail ôçò óåëßäáò ìáò Ýôóé þóôå
íá ôçí õðåñöïñôþóïõí. ¸ôóé ôçí Ýñéîáí ãéá
ôñåéò þñåò ðñéí ïé ôå÷íéêïß ôïõ óÝñâåñ öéëïîåíßáò ôçò êáôáöÝñïõí íá ôçí åðáíáöÝñïõí. Óýìöùíá ìå ôïõò ôå÷íéêïýò ìáò áõôü
ôï ÷ôýðçìá Þôáí ìÝñïò åíüò ó÷åäéáóìïý þóôå íá åßíáé ðéï áðïôåëåóìáôéêü ôï ôåëéêü
÷ôýðçìá ðïõ äüèçêå ôï ìåóçìÝñé ôçò 28 ôïõ
ÄåêÝìâñç ïðüôå áðåíåñãïðïéÞèçêå ãéá 3
ïëüêëçñåò ìÝñåò ç éóôïóåëßäá.
Èá ðåñéìÝíïõìå áêüìá ëßãåò ìÝñåò þóôå íá Ý÷ïõìå ìéá ðéï äéåîïäéêÞ ôå÷íéêÞ
áíÜëõóç ãéá ôï ÷ôýðçìá, ïðüôå ßóùò ìðïñïýìå íá Ý÷ïõìå êáé ìéá êáëýôåñç åéêüíá ãéá ôç óõãêåêñéìÝíç óôü÷åõóç ôïõ
÷ôõðÞìáôïò. Óå êÜèå ðåñßðôùóç ùóôüóï,
åßíáé óßãïõñï üôé ç ÏÁÊÊÅ êáé ç ðïëéôéêÞ êáé éäåïëïãéêÞ ôçò ãñáììÞ Ý÷ïõí áñ÷ßóåé íá åíï÷ëïýí üëï êáé ðéï ðïëý ôï
öáóéóìü êáé ôï óïóéáëöáóéóìü. Ïé å÷èñïß
ôïõ ëáïý äåí ìðïñïýí ðéá íá êáìþíïíôáé ðùò áãíïïýí ôçí ÏÁÊÊÅ. Äåí áðïêëåßïõìå ìÜëéóôá ç óôéãìÞ ôçò åðßèåóçò óôçí éóôïóåëßäá ìáò íá ó÷åôßæåôáé
ìå ôï Üñèñï-áíáêïßíùóç ìáò ãéá ôï ñß-

îéìï ôïõ ñþóéêïõ áåñïðëÜíïõ áðü ôçí
Ôïõñêßá, ôï ïðïßï áíÝâçêå óôçí éóôïóåëßäá ìáò óôéò 24 ôïõ ÍïÝìâñç, äçëáäÞ 6 ìÝñåò ðñéí ôçí Ýíáñîç ôçò çëåêôñïíéêÞò åðßèåóçò. Áõôü ôï Üñèñï Ýðáéñíå èÝóç áíïé÷ôÜ õðÝñ ôçò Ôïõñêßáò êáé åß÷å ìéá áðñïóäüêçôá ðëáôåéÜ
êáé èåôéêÞ áðÞ÷çóç.
¼óï ïé ïñäÝò ôïõ öáóéóìïý êáé ôïõ óïóéáëöáóéóìïý èá ðñï÷ùñÜíå óôç âßá êáôÜ ôùí êñáôþí êáé óôçí åîáèëßùóç ôùí
ìáæþí, ôüóï êáé ïé áíôéóôÜóåéò óå áõôÝò
èá äõíáìþíïõí, êáé ôüóï ðåñéóóüôåñï ç
äéáöùôéóôéêÞ äýíáìç ôçò ðñáãìáôéêÞò áñéóôåñÜò èá âñßóêåé áðÞ÷çóç êáé èá ðáßæåé Ýíáí êáßñéï ñüëï. ¸ôóé áõôÞ èá äÝ÷åôáé üëï êáé ìåãáëýôåñåò åðéèÝóåéò êáé ìßóïò. ÁëëÜ Ýôóé èá âñßóêåé êáé íÝïõò ößëïõò êáé ïé ðáëéïß ößëïé ôçò èá ãßíïíôáé
ðéï åíèïõóéþäåéò. Áõôü ôï æÞóáìå áðü
ðïëëÝò ðëåõñÝò êáé óå áõôÞí ôçí åðßèåóç. ÈÝëïõìå åéäéêüôåñá íá åêöñÜóïõìå
ôéò åõ÷áñéóôßåò ìáò óôïõò ößëïõò ìáò ðïõ
Ýêöñáóáí ôç óõìðáñÜóôáóÞ ôïõò óôçí ÏñãÜíùóç áõôÝò ôéò ìÝñåò, éäéáßôåñá óôïõò
ößëïõò ìáò ôå÷íéêïýò ðïõ äïýëåøáí ìå
áõôïèõóßá êáé ðåßóìá íá óçêþóïõí ôçí
éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ.
Ç ðÝôñá ðïõ óÞêùóáí ïé áíôéäñáóôéêïß
ãéá íá ñßîïõí ðÜíù ìáò, Ýðåóå óôá ðüäéá
ôïõò.
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ñá áðü ôï ðïëý ðéï óÜðéï ôïõ óõñéæáúóìïý,
ðáñÜãïíôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü ôéò åéóöïñÝò
ôùí åñãïäïôþí êáé ôùí åñãáæïìÝíùí, äçëáäÞ Üìåóá áðü ôçí ðáñáãùãÞ. ¼ôáí áõôÞ ç ðáñáãùãÞ ìåéþíåôáé áõôüìáôá ìåéþíïíôáé ïé óõíôÜîåéò.
Âåâáßùò ìðïñåß êÜëëéóôá Ýíá êñÜôïò íá
äþóåé ëåöôÜ ôï ßäéï ãéá íá óõìðëçñþóåé
ôá ëåöôÜ óôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá, áëëÜ
êáé áõôÜ ôá ëåöôÜ, ôá ëåöôÜ ôïõ êñáôéêïý
ðñïûðïëïãéóìïý ðïõ óÞìåñá ôÜ÷åé ãëåßøåé ùò ôïí ðÜôï ï Óýñéæá, ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôïõò öüñïõò, äçëáäÞ åßôå áðü ôïõò åñãáæüìåíïõò ôïõò ßäéïõò åßôå, áðü ôçí õðåñáîßá, åßôå áðü ôïí ðáëéü óõóóùñåõìÝíï
ðëïýôï. ÁëëÜ ìå ôçí ðôþóç ôçò ðáñáãùãÞò ìåéþíïíôáé üëïé áõôïß ïé ðüñïé. Óå âÜèïò ÷ñüíïõ äçëáäÞ ïýôå Ýôóé ìðïñïýí ïé
óõíôÜîåéò íá êñáôçèïýí óôï ðáëéü ôïõò ýøïò. Ôï ìüíï ðïõ ìðïñåß íá ãßíåé áðü ìéá
ðñïïäåõôéêÞ êõâÝñíçóç åßíáé íá ãßíåé áíáäéáíïìÞ ôïõ ðáëéïý ðëïýôïõ ìå ôçí ðåñéïõóßá ôçò åêêëçóßáò, ðïõ üìùò äåí ôçí
êÜíåé ìå ôßðïôá ï Óýñéæá, Þ ìå ìéá áíáäéáíïìÞ óôçí õðåñáîßá ðïõ ìðïñåß íá ãßíåé á) ìå ìéá öïñïëïãßá óå âÜñïò ôçò ìåãÜëçò áãñïôéêÞò ãáéïêôçóßáò ðïõ üìùò ï
Óýñéæá ôçí áèùþíåé ìå ôï íá ôçí áíáêáôåýåé ìå ôç ìéêñïìåóáßá áãñïôéêÞ ðáñáãùãÞ, â) ìå ôï ÷ôýðçìá ôçò öïñïäéáöõãÞò
ôùí ÷éëéÜäùí ìåãÜëùí êáé ìéêñþí ëáìïãéþí, éäéáßôåñá ôùí êñáôéêïïëéãáñ÷þí.
ÁëëÜ ôá êÜèå ëïãÞò ëáìüãéá áðïôåëïýí
ôçí ðéóôÞ êïéíùíéêÞ âÜóç êÜèå öáóéóìïý,
ïðüôå êáé ôçò êõâÝñíçóçò Óýñéæá.

ÁëëÜ ïðïéáäÞðïôå êáé áí åßíáé ç áíáäéáíïìÞ ôçò õðåñáîßáò Þ ôïõ ðáëéïý ðëïýôïõ, ÷ùñßò ðáñáãùãÞ íÝïõ ðëïýôïõ, äçëáäÞ ÷ùñßò áíáíåïýìåíç âéïìç÷áíéêÞ ðáñáãùãÞ äåí èá ìðïñïýí íá õðÜñ÷ïõí óõíôÜîåéò ïýôå óå áõôü ôï ðïëý ìéêñü ýøïò ãéá
áñêåôü êáéñü áêüìá. ÅéäéêÜ óÞìåñá ìå ìéá
ðïëéôéêÞ áíáäéáíïìÞò õðÝñ ôùí ðáñáóßôùí ðïõ åöáñìüæåé ï Óýñéæá ìüíï íá ðÝöôïõí ìðïñïýí ïé óõíôÜîåéò êáé åêåßíï ðïõ
ìðïñåß íá åðéâñáäýíåé ôçí ðôþóç ôïõò ãéá
ôïõò ðéï öôù÷ïýò óõíôáîéïý÷ïõò åßíáé íá
åðéôá÷õíèåß ç ðôþóç ãéá ôïõò ðéï åýðïñïõò.
Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá áõôü ôï ìÝôñï Ý÷åé Þäç åîáããåßëåé ç êõâÝñíçóç üôáí ìáò
äéáâåâáéþíåé üôé èá ðÝóïõí êáôáêüñõöá
ïé óõíôÜîåéò ôùí åñãáæïìÝíùí ðïõ óýíôïìá èá âãïõí óôç óýíôáîç (ôùí ëåãüìåíùí
íÝùí óõíôáîéïý÷ùí). Ðùò åîçãåßôáé áõôÞ
ç áíôßöáóç; ÁãáðÜåé ï Ôóßðñáò ðéï ðïëý
ôïõò ðáëéïýò óõíôáîéïý÷ïõò áðü áõôïýò
ðïõ Ýñ÷ïíôáé; ¼÷é, êáèüëïõ. ÁðëÜ åßíáé
ðïëý ðéï äýóêïëï íá ðÜñåéò áðü êÜðïéïõ
ôçí ôóÝðç óßãïõñï åéóüäçìá ðïõ åéóÝðñáôôå ùò ÷èåò, ðáñÜ íá ðåéò óå êÜðïéïí: ößëå
åôïéìÜóïõ íá æÞóåéò ÷åéñüôåñá ôïõ ÷ñüíïõ
áðü üóï íüìéæåò üôé èá æÞóåéò. ÄçëáäÞ ôá
êõâåñíçôéêÜ ìïýôñá îÝñïõí üôé åßíáé ðïëý
êáëýôåñï íá Ý÷åéò Ýíá öáíáôéêü óýììá÷ï
ãéá ìéá ôùñéíÞ ìÜ÷ç ðáñÜ Ýíáí áõñéáíü
å÷èñü. Åðßóçò ï Ôóßðñáò Ý÷åé äéáëÝîåé ôïõò
åí åíåñãåßá óõíôáîéïý÷ïõò ãéáôß ðñÜãìáôé
áðü áõôïýò æïõí êáé ôá Üíåñãá ðáéäéÜ ôïõò,
äçëáäÞ Ýíáò ðïëëáðëÜóéïò ðëçèõóìüò,
ó÷åäüí ç ìéóÞ ÷þñá.
Åííïåßôáé üôé áöïý ç êõâÝñíçóç åßíáé

äéáôåèåéìÝíç íá åîáóöáëßóåé üóï-üóï ìéá
ôùñéíÞ óõììá÷ßá ìå ôïõò åí åíåñãåßá óõíôáîéïý÷ïõò, áêñéâþò ãéáôß óôï üíïìÜ ôïõò
èá äþóåé ôç ìÜ÷ç åíÜíôéá óôçí ÅÆ, åßíáé
äéáôåèåéìÝíç íá êÜíåé êáé Üëëïõò å÷èñïýò
êáé ìÜëéóôá ìÝóá áðü ôï ëáü, êáé ìÜëéóôá
åíÜíôéá óôçí ðáñáãùãÞ. ¸ôóé ç ðñüôáóç
ãéá Ýíáí «Ýíôéìï» óõìâéâáóìü, äçëáäÞ ãéá
ìéá ðïëåìéêÞ áíáêù÷Þ ôçò ìå ôçí ÅÆ ü÷é
ìüíï äåí ðåñéëáìâÜíåé ïýôå ôçí åëÜ÷éóôç
áðåëåõèÝñùóç ôçò ðáñáãùãÞò, ü÷é ìüíï
ìéá áíáäéáíïìÞ ðëïýôïõ óáí áõôÞ ðïõ ðåñéãñÜøáìå, áëëÜ æçôÜåé Ýíá ìÝôñï ìåßùóçò ôçò ðáñáãùãÞò ðïõ åðéðëÝïí áöáéñåß
áðü ôï åéóüäçìá åêåßíùí ôùí ðñïëåôÜñéùí
ðïõ ôï Ý÷ïõí ðåñéóóüôåñï áíÜãêç.
Ðñüêåéôáé ãéá ôç ãíùóôÞ ôçò îáöíéêÞ
«åèíéêÞ áðáßôçóç», áðü ôç ìéá íá áõîçèïýí ïé áóöáëéóôéêÝò åéóöïñÝò ôùí åñãïäïôþí, ðïõ óôç óõíôñéðôéêÞ ôïõò ðëåéïøçößá, óå üôé áöïñÜ ôï óõíïëéêü áñéèìü
ôùí åñãáæïìÝíùí ðïõ áðáó÷ïëïýí åßíáé
ìéêñïìåóáßïé åìðïñïâéïôÝ÷íåò, êáé áðü ôçí
Üëëç íá áõîçèïýí óå áíáëïãßá ïé åéóöïñÝò ôùí ÷åéñüôåñá áìïéâüìåíùí åñãáæïìÝíùí áõôÞò ôçò ÷þñáò. Ôï ðñþôï óçìáßíåé
íá ðÝóïõí êé Üëëï ïé äïõëåéÝò Þ íá óôñáããé÷ôïýí ïé ìéêñïìåóáßïé, ôï Üëëï óçìáßíåé
íá ÷Üóïõí êé Üëëåò äïõëåéÝò ïé áóöáëéóìÝíïé ðñïëåôÜñéïé, ãéá íá ðÜñïõí ôç èÝóç ôïõò ïé áíáóöÜëéóôïé ðñïëåôÜñéïé, äçëáäÞ ïé åñãáóéáêÝò ãáëÝñåò íá ãßíïõí áêüìá ðéï ãáëÝñåò êáé ïé Üãñéá åêìåôáëëåõüìåíïé íá ãßíïõí áêüìá ðéï åêìåôáëëåõüìåíïé.
Äåí åßíáé üôé äåí Ý÷ïõí éäÝá áðü ïéêïíïìßá ïé «éäåïëçðôéêïß êáé äïãìáôéêïß» óõñéæáßïé, üðùò ëÝíå óõíåéäçôÜ Þ áóõíåßäç-

ôá ïé áâáíôáäüñïé ôïõò öéëåëåýèåñïé. Åßíáé üôé áõôÞ åßíáé ç óôñáôçãéêÞ ôïõò, äçëáäÞ ï ôåìá÷éóìüò âÞìá-âÞìá ôïõ ëáïý.
ÊÜèå åðÜããåëìá, êÜèå ôïìÝáò, êÜèå åéäéêüôçôá, êÜèå åëÜôôùìá óôçí þñá ôïõ, ðÜíôá ìå ôç âïÞèåéá ôùí ðïõëçìÝíùí óõíäéêáëéóôþí üðùò ðñï÷èÝò ìå áõôïýò
ôçò ÃÓÅÂÅÅ, ìÝ÷ñé ðïõ áíèñþðéíç èÝóç
óôçí êïéíùíßá èá õðÜñ÷åé ìüíï ãéá ôïõò
íåï-ôáãìáôáóöáëßôåò ôçò õðåñäýíáìçò ç
ïðïßá áñãÜ áëëÜ óôáèåñÜ, óáí ôï âüá êáôáðßíåé êáé ÷ùíåýåé ôç ÷þñá. Áõôü ðïõ
èÝëåé áõôÞ ç ÷ïëÝñá ðïõ åßíáé óôçí åîïõóßá, åßíáé ÷ñüíï. ×ñüíï ãéá íá äéáëýóåé
ôçí Åõñþðç, ÷ñüíï ãéá íá åðéâÜëåé ôçí
ðïëéôéêÞ ôçò äéêôáôïñßá íÝïõ ôýðïõ óôçí
ÅëëÜäá. ÍÝïõ ôýðïõ óçìáßíåé á) Ýëåã÷ïò
ôùí êáíáëéþí ìå åîüíôùóç ôùí ðáëéþí
éäéïêôçôþí ìå «áíôéêáðéôáëéóôéêÞ» êáé
«áíôé-äéáöèïñÜ» äçìáãùãßá êáé ðáñÜëëçëï ðïýëçìá ôùí êáíáëéþí óôïõò êáéíïýñãéïõò áíáôïëéêïýò åãêÜèåôïõò, â) Ýëåã÷ïò
ôçò äéêáóôéêÞò åîïõóßáò ìå áëëåðÜëëçëá
óõíôáãìáôéêÜ ðñáîéêïðÞìáôá ðïõ áóôáìÜôçôá åîåëßóóïíôáé äßðëá ìáò, ã) Ýëåã÷ïò ôïõ óôñáôïý ìå ôéò äñáóôÞñéåò ìáæéêÝò
áðïóôñáôåßåò-åêêáèáñßóåéò ðïõ ðñáãìáôïðïéåß áêñéâþò ãé áõôÞ ôç äïõëåéÜ ï ôïðïèåôçìÝíïò öáóßóôáò õðïõñãüò, êáé ôåëéêÜ
ã) Ýëåã÷ïò ôçò ðïëéôéêÞò áóôõíïìßáò.
Áõôü ôï ÷ñüíï æçôÜåé ðÜíù áð’ üëá ï
Ôóßðñáò, óôçñéãìÝíïò óôïõò çèéêïýò êáé
ðïëéôéêïýò óõíáõôïõñãïýò ôïõ áëçèéíïýò
íáæÞäåò, øåýôéêïõò êïììïõíéóôÝò, êÜëðéêïõò åõñùðáßïõò. Áõôüí ôï ÷ñüíï äåí ðñÝðåé åðß ðïéíÞ èáíÜôïõ íá ôïõ ôï äþóïõìå.
ÐïôÝ ìáæß ôïõ, ïýôå ãéá ìéá óôéãìÞ êáé óå
ôßðïôá.
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Ï ÌÇÔÓÏÔÁÊÇÓ ÐÅÑÍÁÅÉ ÔÏ ÔÅÓÔ:
ÏÎÉÍÏÓ ÓÅ ÏÎÉÍÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ
Ï
ÌçôóïôÜêçò öáßíåôáé Ýíáò äõôéêïý ôýðïõ öéëåëåýèåñïò êáé áõôü
èá ëÝãáìå êé åìåßò ìÝ÷ñé ðñéí êáíá äõï ìÞíåò. Áðü ôüôå ðïõ Üñ÷éóå
íá êáõ÷éÝôáé ìå óôüìöï üôé èá ãßíåé áñ÷çãüò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò
ôïí øÜîáìå ðåñéóóüôåñï. Ãéáôß Þ âëÜêáò èá Þôáíå Þ èá Þîåñå ðïëý
êáëÜ. ÓÞìåñá óôçí ÅëëÜäá ìåôÜ áðü ôåôñáåôßåò ïëüêëçñåò áñ÷çãßáò
ñùóüäïõëùí óôç ÍÝá Äçìïêñáôßá, ìüíï ìå ìéá åðáíÜóôáóç èá Ýâãáéíå
äõôéêüöéëïò áñ÷çãüò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò êáé ôÝôïéá äåí Ýãéíå ôïõò
äõï ôåëåõôáßïõò ìÞíåò.
Áí ëïéðüí øÜîåé êáíåßò ôïí ÌçôóïôÜêç óå áõôü ôï êáßñéï óçìåßï èá åêðëáãåß áðü ôï ðüóï ðïëý äåí ìéëÜåé
ãéá åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ, éäéáßôåñá ãéá
üôé áöïñÜ ôç ñþóéêç õðåñäýíáìç êáé
ôçí Êßíá. Ôï ìüíï ðïõ åðéôñÝðåé óôïí
åáõôü ôïõ íá ëÝåé, åßíáé ç ëÝîç Åõñþðç,
áëëÜ áõôü äåí Ý÷åé íüçìá ãéáôß üëïé ïé
áíôéåõñùðáßïé ðïõ èÝëïõí íá êÜíïõí
êáñéÝñá åßíáé ðÜíôá öéëï-åõñùðáßïé. Ï
ðñïçãïýìåíïò ðïõ åß÷å ôçí ßäéá éäéüôçôá Þôáí ï Óçìßôçò. Áõôüò Þôáí Ýíáò åêóõã÷ñïíéóìÝíïò êíßôçò, ðïõ åß÷å áíáëÜâåé áðü ôá ñþóéêá áöåíôéêÜ ôïõ ôï
éóôïñéêü êáèÞêïí, íá âÜëåé ìå áðÜôåò
óôçí êïéëéÜ ôçò ÅíùìÝíçò Åõñþðçò ìéá
áðáóöáëéóìÝíç ÷åéñïâïìâßäá, ôçí ÅëëÜäá. Áõôüò ðñüóå÷å ôüóï ðïëý ôá ëüãéá ôïõ ðïõ ìÝ÷ñé êáé ç ÏÁÊÊÅ ðßóôåøå ãéá ôÝóóåñéò ïëüêëçñïõò ìÞíåò üôé
Þôáí åõñùðáßïò ðáñüëï ðïõ ôïí åß÷å
óôçñßîåé ï Ëáëéþôçò ãéá ôçí ðñïåäñßá
ôïõ ÐÁÓÏÊ.
Äåí ôçí îáíáðáôÜìå ëïéðüí, ôïõëÜ÷éóôïí óôï ßäéï óçìåßï.
ÌåôáöñÜæïõìå ëïéðüí óôï ðïëéôéêü
åðßðåäï ôï êëáóéêü ôåóô ôçò ÷çìåßáò
üôáí äåí îÝñïõìå áí Ý÷ïõìå ìðñïóôÜ
ìáò Ýíá ïîý Þ ìéá âÜóç: ôï åìâáðôßæïõìå óå âÜììá ôïõ çëéïôñïðßïõ êáé ôüôå
áëëÜæåé ôï ÷ñþìá ôïõ áíÜëïãá ìå ôï
åßäïò ôçò ïõóßáò. Óôçí ðïëéôéêÞ ôï

âÜììá ôïõ çëéïôñïðßïõ åßíáé ôï ñùóüäïõëï ðá÷ýñåõóôï êáèåóôùôéêü äéÜëõìá ðïõ êõâåñíÜåé ãéá ôá êáëÜ ôç ÷þñá.
Áí ï ÌçôóïôÜêçò äåí Þôáí áðüëõôá
åãêåêñéìÝíïò áðü áõôü ôï êáèåóôþò èá
Ýðåöôå ï ïõñáíüò íá ôïí ðëáêþóåé ìüëéò ßóá ðïõ èá óêåöôüôáíå íá ãßíåé áñ÷çãüò. Èá äå÷üíôïõóôáí üëïé áõôïß ïé
îåóêïëéóìÝíïé ðñÜêôïñåò ðïõ Ý÷ïõí
ìðáóôáêùèåß óôçí áñ÷çãßá üëùí ôùí
êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí ãéá áñ÷çãü ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, äçëáäÞ ãéá
áñ÷çãü ôçò áîéùìáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò êáé ßóùò ðñùèõðïõñãü ôçò ÅëëÜäáò ôïí ðñÜêôïñá ôùí áìåñéêÜíùí; Ôï
ãéü ôïõ áðïóôÜôç; Ôïí áäåëöü ôçò öéëüäïîçò åðßóçò áìåñéêÜíáò ÌðáêïãéÜííç; Ôïí Üíèñùðï ðïõ áðÝëõóå êôçíùäþò êáé áäéêáéïëüãçôá -ðñÜãìáôé÷éëéÜäåò õðáëëÞëïõò ùò «åãêÜèåôïò
ôùí êáôá÷ôçôþí»;
¹ ãéá áêüìá ìåãáëýôåñç ðåéñáìáôéêÞ áêñßâåéá: Áí ï ÌçôóïôÜêçò Þôáí
Ýíáò öéëåëåýèåñïò èá ôïí õðïóôÞñéæå
óôï äåýôåñï ãýñï ï Þäç óåóçìáóìÝíïò
Üíèñùðïò ôïõ ÉâÜí Óáââßäç, äçëáäÞ ôïõ
Ðïýôéí, Ôæéôæéêþóôáò ìáæß ìå üëç ôïõ
ôçí áõëÞ; ¹ üëç áõôÞ ç áõëÞ èá ïýñëéáæå ÷Ýñé- ÷Ýñé ìáæß ìå ôï ÌçôóïôÜêç
ãéá íá åìðïäßóåé ôç èñéáìâåõôéêÞ åêëïãÞ ôïõ ÌåúìáñÜêç óôïí ðñþôï ãýñï ñß÷íïíôÜò ðÜíù ôïõ ôçí åõèýíç ãéá ôçí
ðñïâïêÜôóéá ôçò áêýñùóçò ôùí åêëï-

ãþí êáé ðåôõ÷áßíïíôáò ôçí ðáñáßôçóÞ
ôïõ áðü ôçí ðñïåäñßá ôçò ÍÄ;
Âåâáßùò ìðïñåß áðÝíáíôé óå üëá áõôÜ íá áíôéôÜîåé êáíåßò ôï åðé÷åßñçìá
üôé ôïí ÌåúìáñÜêç ôïí õðïóôÞñéîå ï
ðïõôéíéêüò ÊáñáìáíëÞò êáé ôïí ÌçôóïôÜêç ï ðáôñéáñ÷éêüò (åííïïýìå ìå
ôï áíôéóôåêüìåíï óôïí ñþóéêï çãåìïíéóìü Ðáôñéáñ÷åßï ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò) ÃåùñãéÜäçò. ÁëëÜ ï ÊáñáìáíëÞò áðïäåß÷ôçêå -êáé Üöçóå êáé ï ßäéïò ï ÌåúìáñÜêçò íá õðïíïçèåß- üôé
Þôáí âÜñïò ãéá ôïí ÌåúìáñÜêç, ãéáôß
áíôßèåôá áðü ôï üôé åß÷å êáôáóêåõáóôåß óáí óðïõäáßïò óôï óôåëå÷éêü äõíáìéêü ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, óôç âÜóç äåí åß÷å êáìéÜ ðÝñáóç. ¢ëëùóôå ðùò
íá Ý÷åé ðÝñáóç áõôüò ï ðñïâïêÜôïñáò
ðïõ áöïý Ýöåñå óôçí åîïõóßá ôïí ÃÁÐ
ôçí êïðÜíçóå óôá ðßóù Ýäñáíá ôçò
ÂïõëÞò êáé äåí õðåñÜóðéóå ðïôÝ ôï êüììá ôïõ; ‘Ïóï ãéá ôïí ÃåùñãéÜäç ôåëéêÜ
áöïý êüíôñáñå ãéá êÜðïéïí êáéñü êáé
áñêåôÜ ôïí Óýñéæá åõèõãñáììßóôçêå êé
áõôüò ìå ôçí áêñïäåîéÜ ôïõ éäåïëïãßá
êáé ôï Üìåóï ðïëéôéêü ôïõ óõìöÝñïí, óå
ôÝôïéï âáèìü þóôå ìüëéò ëßãï ðñéí ôéò
åêëïãÝò óôç ÍÄ, óôéò 19 ôïõ ÄåêÝìâñç
äÞëùóå óå ìéá óõíÝíôåõîç ôýðïõ:
“Ç Ôïõñêßá äåí ðñÝðåé íá ìðåé ðïôÝ
óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç ãéáôß èá áëëÜîåé ï ÷áñáêôÞñáò ôçò ÅÅ ðïõ åßíáé
Ýíáò óõíáóðéóìüò ×ñéóôéáíéêþí ðëçèõóìþí. Ôï åñþôçìá äåí åßíáé áí èá ìðåé
ç Ôïõñêßá óôçí ÅÅ áëëÜ áí èá ìðåé ç
Ñùóßá óôçí ÅÅ. Ç Ñùóßá ðñÝðåé íá ìðåé
óôçí ÅÅ, ãéáôß áí ìðåé ç Ñùóßá óôçí
ÅÅ ç ÅÅ èá åßíáé ìßá ðáãêüóìéá õðåñäýíáìç. Ï ÉùÜííçò Êáðïäßóôñéáò Þôáí
ï ðñþôïò ðïõ åß÷å ïñáìáôéóôåß ìßá çíùìÝíç Åõñþðç áðü ôçí ÌåãÜëç Âñå-

ôáíßá ìÝ÷ñé ôçí Ñùóßá”.
¼ëá ëïéðüí åßíáé óôç èÝóç ôïõò.
Ôï ðåßñáìá Ýâãáëå üîéíï ÌçôóïôÜêç, óå üîéíï ðåñéâÜëëïí.
Ï Üíèñùðïò êÜíåé ìÜëéóôá êáé ãéá
ðñùèõðïõñãüò. Ìå ìéá ðñïûðüèåóç: íá
ìçí ðÜñåé ôï êüììá ôïõ ôçí åîïõóßá, äçëáäÞ ôïí êñáôéêü ìç÷áíéóìü. Ãéáôß ôï
êüììá ôïõ ÌçôóïôÜêç, éäéáßôåñá ôï üíôùò öéëïåõñùðáúêü êáé áöåëÝò ñåýìá
ðïõ ôïí Ýöåñå óôçí áñ÷çãßá, äåí äéáèÝôåé áêüìá ôçí ðëçèþñá ôùí ñùóüäïõëùí óôåëå÷þí ðïõ èá ôïõ åðéôñÝøïõí
íá äéáôçñÞóåé êáé íá äõíáìþóåé ôï äïõëéêü óôç Ñùóßá êñáôéêü ìç÷áíéóìü ðïõ
óôÞíåé ìå ëýóóá ï Óýñéæá ôïí ôåëåõôáßï ÷ñüíï. Ï ÌçôóïôÜêçò ìðïñåß, óýìöùíá ìå ôçí áíÜëõóÞ ìáò, íá åßíáé óáí
áñ÷çãüò ìéáò óçìåñéíÞò ÍÄ ìüíï ìéá
«ïéêïõìåíéêÞ ôóüíôá» ôïõ óõñéæÝéêïõ
êñÜôïõò, äçëáäÞ Ýíá ðñùèõðïõñãéêü éóïäýíáìï ôïõ «ãåííáßïõ» ðñüåäñïõ ôçò
Äçìïêñáôßáò Ðáõëüðïõëïõ.
Áõôü äåí óçìáßíåé üôé ï ÌçôóïôÜêçò
óôï äéðëùìáôéêü åðßðåäï êÜíåé ìüíï
ãéá ôóüíôá. Áíôßèåôá ìðïñåß íá áíáëÜâåé Ýíáí åîáéñåôéêÜ ðïëýôéìï ñüëï
ãéá ôïõò áíáôïëéêïýò ðñïóôÜôåò ôçò ÷þñáò. ¼ôáí äçëáäÞ ç Åõñþðç èá Ý÷åé
öôÜóåé óôï óçìåßï íá ìéóåß ôüóï áðüëõôá ôïí Ôóßðñá ìÝ÷ñé ðïõ íá ìçí áíôÝ÷åé áðü ôïí ðüíï íá ôïí êñáôÜåé ìÝóá
óôçí Åõñþðç, óôï óçìåßï áõôü ãéá ðáñÜäåéãìá äåí èá ìðïñåß íá õðÜñ÷åé êáëýôåñï áíáéóèçôéêü ãé áõôÞí áðü ìéá
ìåôáâáôéêÞ ðñùèõðïõñãßá ÌçôóïôÜêç.
¹äç ðñï÷èÝò ôéôéâßæáíå ÷áñïýìåíïé
ìåôÜ ôç íßêç ôïõ üëïé ïé áíåðßäåêôïé
ìáèÞóåùò äõôéêïß öéëåëåýèåñïé. ºóùò
äåí èá èåëÞóïõí ðïôÝ íá ìÜèïõí ðüóá
êåöÜëéá Ý÷åé ç ñþóéêç ëåñíáßá ýäñá ðïõ
êõâåñíÜåé åäþ êáé 35 ÷ñüíéá ôçí ÅëëÜäá.
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(Äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò 23/11/2015)
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ï ôå÷íéêü ðñüâëçìá ðïõ äéÝêïøå ôç äéáäéêáóßá åêëïãÞò áñ÷çãïý
ôçò ÍÄ ìÝ÷ñé óôéãìÞò öáßíåôáé üôé äéåõêïëýíåé ôç ëýóç åíüò ìåãÜëïõ ðïëéôéêïý ðñïâëÞìáôïò ãéá ôéò ùò ôþñá çãåôéêÝò äõíÜìåéò áõôïý
ôïõ êüììáôïò áëëÜ êáé üëïõ ôïõ ðïëéôéêïý êáèåóôþôïò.
Ôï ðñüâëçìá åßíáé üôé áðü ôï 1997 ðïõ ãéÜííç. ÂÝâáéá üôáí ìéëÜìå ãéá Ýëëçíåò
Ýãéíå áñ÷çãüò ôçò ÍÄ ï ñùóüöéëïò Ê. Êá- äõôéêüöéëïõò ðïëéôéêïýò äåí åííïïýìå áíñáìáíëÞò ï Â´ äåí õðÞñîå ðåñßïäïò óôçí èñþðïõò ìå äõôéêÞ íïïôñïðßá áëëÜ ìå
ïðïßá áñ÷çãüò áõôïý ôïõ êüììáôïò íá Þ- âõæáíôéíïýò ðïõ áðëÜ ðñïôéìÜíå ôç óõììáôáí êÜðïéïò äõôéêüöéëïò áóôüò. Êáé ï Êá- ÷ßá ìå ôç Ñþìç ðáñÜ ìå ôï Ìüóêïâï.
ñáìáíëÞò êáé ìåôÜ áðü áõôüí ï Á. ÓáìáÔï ðñüâëçìá ðïõ Ý÷ïõí ïé ñùóüöéëïé ãåñÜò áêïëïýèçóáí ðÜíôá êáé áêïëïõèïýí íéêÜ ìå ôéò äéáäï÷Ýò óôç ÍÄ åßíáé üôé äåí
ìéá äïõëéêÜ ñùóüöéëç ðïëéôéêÞ ðïõ åßíáé Ý÷ïõí ìéá êÜðùò óçìáíôéêÞ äåîáìåíÞ ñùáðëþò ðáóðáëéóìÝíç ìå ëßãï åõñùðáúóìü óüöéëùí óôåëå÷þí ãéá íá êáëýðôïõí ôéò
ãéá íá ìðïñïýí áõôïß íá ðáßæïõí ôï åõñù- óõíÞèùò ñáãäáßåò öèïñÝò ôùí áñ÷çãþí
ðáúêü åéóïäéóôéêü ðáé÷íßäé ôïõ Êñåìëßíïõ. ôïõò áðü ôçí Üóêçóç åîïõóßáò, åíþ ôá äõÁí ç åêëïãéêÞ äéáäéêáóßá óõíå÷éæüôáí ôéêüöéëá óôåëÝ÷ç ãåííéïýíôáé äéáñêþò ìÝêáíïíéêÜ óýìöùíá ìå ôá ðñþôá áðïôåëÝ- óá áðü ôç öõóéêÞ ðïëéôéêï-éäåïëïãéêÞ êßóìáôá, ðïõ âÝâáéá áêõñþèçêáí óôç óõíÝ- íçóç áõôïý ôïõ êüììáôïò. Äåí åßíáé ôõ÷åéá, áëëÜ êáé óýìöùíá ìå üëá ôá ãêÜ- ÷áßï üôé ìðïñïýóáí íá êáôåâÜóïõí ãéá ôç
ëïð ôùí ðñïçãïýìåíùí çìåñþí ðñüåäñïò äéáäï÷Þ ôñßá óôåëÝ÷ç, åíþ ç ìüíç äéÝîïäïò
ôçò ÍÄ èá ãéíüôáí ï ÌåúìáñÜêçò. Ï Ìå- ôùí ñùóüäïõëùí Þôáí ï Ôæéôæéêþóôáò, ï
úìáñÜêçò üìùò ðÝñá áðü ôï üôé ìðÞêå ðñï- Üíèñùðïò óôïí ïðïßï Ýäåéîå üëç ôïõ ôçí
óùñéíüò áñ÷çãüò êÜôù áðü ôçí åðïðôåßá ðñïôßìçóç ï ïëéãÜñ÷çò ôïõ Ðïýôéí ÉâÜí
êáé ôçí êçäåìïíßá ôïõ ÊáñáìáíëÞ åßíáé Óáââßäçò. ÁëëÜ áõôÞ ç õðïøçöéüôçôá üãåíéêÜ äõôéêüöéëïò. Áõôü öÜíçêå ðïëý êá- ðùò üëá Ýäåéîáí äåí ðåñðÜôçóå óå ôÝôïéï
èáñÜ óôçí åêëïãÞ ÓáìáñÜ üðïõ áõôüò åß- âáèìü þóôå íá áìöéóâçôÞóåé ü÷é ìüíï ôç
÷å ðÜñåé åíåñãçôéêÜ ôï ìÝñïò ôçò Ìðáêï- èÝóç ôïõ ÌåúìáñÜêç áëëÜ Ýóôù íá áíÝâåé

óå áíþôåñï åðßðåäï áðü ôïõò ÌçôóïôÜêç
êáé ÃåùñãéÜäç. ÌÝóá óå áõôÝò ôéò óõíèÞêåò ôï ôå÷íéêü ðñüâëçìá, ðïõ ðïëý ðéèáíÜ Þôáí ìéá ðñÜîç óáìðïôÜæ, Ýöåñå óôçí
åðéöÜíåéá Ýíá óõíôñéðôéêü ìÝôùðï åíÜíôéá
óôïí ÌåúìáñÜêç.
Äåí åßíáé ìüíï üôé áìÝóùò êáé ÷ùñßò ôñáíôá÷ôÜ óôïé÷åßá Ýóðåõóáí íá èåùñÞóïõí
ôïí ÌåúìáñÜêç õðåýèõíï ôïõ ðñïâëÞìáôïò ü÷é ìüíï ï Ôæéôæéêþóôáò áëëÜ êáé ïé
ÌçôóïôÜêçò êáé ÃåùñãéÜäçò, ïýôå åßíáé
ìüíï üôé áìÝóùò ðñïóöÝñèçêå ç ÃéáííÜêïõ íá ôïí ðåôÜîåé êÜôù áðü ôçí ðñïóùñéíÞ áñ÷çãßá, áëëÜ åßíáé üôé ôïí ÷ôýðçóå
Üìåóá êáé éó÷õñÜ ï ÓáìáñÜò êáé Ýììåóá,
áëëÜ áêüìá ðéï ðáôáãþäéêá, ï áñ÷éêïììáôÜñ÷çò êáé õðïôéèÝìåíïò ðñïóôÜôçò ôïõ
Ê. ÊáñáìáíëÞò. Ï ôåëåõôáßïò áõôüò, ðïõ
ïäÞãçóå ôç ÷þñá óôç ÷ñåùêïðßá ÷ùñßò íá
ðåé ëÝîç áðïëïãßáò êáé ôþñá åëÝù êáèåóôùôéêÞò áóõëßáò ðáñéóôÜíåé ôïí ðáôÝñá
ôçò ÍÄ, åßíáé áõôüò ðïõ äçìéïýñãçóå ôçí
åéêüíá ôçò êáôáóôñïöÞò ëÝãïíôáò ãéá üëïõò (ïðüôå ç ìðÜëá Ýðáéñíå êõñßùò ôïí
ÌåúìáñÜêç) üôé åßíáé áðáñÜäåêôïé êáé ÷ñåùêïðçìÝíïé.
ÔÝôïéá ïñìçôéêÜ ðïëéôéêÜ ìÝôùðá äåí

ðáñÜãïíôáé îáöíéêÜ, áõèüñìçôá êáé ïñìçôéêÜ åíÜíôéá óå êÜðïéïí ðïõ äåí åêðñïóùðåß ôçí ðëåéïøçößá ìéáò åöïñåõôéêÞò åðéôñïðÞò óôçí ïðïßá óõììåôåß÷áí éóüðïóá ìÝóù áíôéðñïóþðùí üëïé ïé õðïøÞöéïé. ÂÝâáéá ãéá íá ó÷çìáôéóôïýí ôÝôïéá
ìÝôùðá äå öôÜíåé ìüíï ìéá âáèéÜ åíïðïéçôéêÞ êáé ïñãáíùìÝíç ãñáììÞ, áëëÜ ÷ñåéÜæåôáé ç ðïëéôéêÞ á÷ñåéüôçôá êáé ç ðïëéôéêÞ ôýöëá ôùí åðßóçò öéëïåõñùðáßùí áíèõðïøÞöéùí ôïõ ÌåúìáñÜêç, ôïõ ÌçôóïôÜêç êáé ôïõ ÃåùñãéÜäç, ðïõ ãéá íá ãßíïõí
áñ÷çãïß ôçò ÍÄ ü÷é ìüíï ôïí ðñïðïñåõüìåíï ÌåúìáñÜêç èá ðõñïâïëïýóáí óå êïéíÜ ðõñÜ ìå ôï áíáôïëéêü Ôæéôæéêþóôá áëëÜ êáé ôçí ßäéá ôïõò ôç ìÜíá èá óêüôùíáí. ¸ôóé áíåâáßíåé ï öáóéóìüò ó’ áõôÞ
ôç ÷þñá, ó÷åäüí áíåíü÷ëçôá åðß ôüóåò äåêáåôßåò åêìåôáëëåõüìåíïò ôçí ðéï ðïôáðÞ ìáôáéïäïîßá, ôçí ðéï îåôóßðùôç áñ÷ïìáíßá êáé ôçí ðéï êñáõãáëÝá Ýëëåéøç áñ÷þí êáé ÷áñáêôÞñá ðïõ ÷áñáêôçñßæåé éäéáßôåñá ôïýôçí åäþ ôçí áóôéêÞ ôÜîç.
* Äåßôå êáé ðáëáéüôåñï Üñèñï ãéá ôéò åêëïãÝò ôçò ÍÄ åäþ:
http://www.oakke.gr/esoteriki-politiki/
item/580
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κυβέρνηση των εγκληματιών σαμποτέρ φαίνεται αποφασισμένη να
διώξει τώρα την Ελντοράντο από την Ελλάδα. Τώρα που κλείνουν μίαμία ή φεύγουν από την Ελλάδα οι ιστορικές μεγάλες βιομηχανίες, τώρα που
η ανεργία των νέων έχει εξακοντιστεί στα ύψη και τα άθλια μεροκάματα
αυτών που αγωνιούν αν θα δουλεύουν αύριο έχουν γίνει αθλιότερα, τώρα
που τα ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορούν να δίνουν άλλο τις άθλιες συντάξεις τους και η κυβέρνηση ζητάει αυτές να πληρωθούν από την όλο και πιο
συρρικνωμένη παραγωγή, τώρα που τα δημόσια ταμεία είναι κυριολεκτικά
λεηλατημένα από την κυβέρνηση, τώρα τα τέρατα διώχνουν την πιο μεγάλη
βιομηχανική επένδυση που προσπαθεί να ολοκληρωθεί μέσα στα χρόνια
του εφιάλτη και δεν διστάζουν να ρίξουν στην πιο θανατερή και βασανιστική
ανεργία τόσες χιλιάδες μεταλλωρύχους και εργάτες της μισοάνεργης βόρειας Χαλκιδικής.
Στην πραγματικότητα οι εγκληματίες δεν
διώχνουν την Ελντοράντο, διώχνουν κάθε μεγάλη σύγχρονη επιχείρηση που μεταμορφώνει την ύλη και παράγει υλικό πλούτο στη χώρα και που επιπλέον κανείς δεν μπόρεσε
να αποδείξει ότι δεν λειτουργεί με όρους
συμμόρφωσης στην περιβαλλοντική και στην
εργατική νομοθεσία που άφησε πίσω της η
εποχή των εργατικών κινημάτων αλλά και του
σχετικού εξευρωπαισμού της χώρας μας.
Και αυτό δεν το κάνουν από κάποιες παρωχημένες «αριστερές ιδεοληψίες», όπως
λένε μερικοί αμόρφωτοι αντικομμουνιστές,
καθώς αρχή κάθε αριστεράς είναι να θεωρεί θετικό και να βοηθάει ό,τι απελευθερώνει τις παραγωγικές δυνάμεις- πάντα με όρους σεβασμού της μεγαλύτερης παραγωγικής δύναμης που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος- και όχι να τις σκοτώνει.
Απόδειξη ότι οι εγκληματίες δεν το κάνουν
από τέτοιου είδους ιδεοληψίες είναι ότι την
ίδια ώρα που διώχνουν την Ελντοράντο δίνουν στο πιο αντεργατικό, στο πιο αντιπεριβαλοντικό, στο πιο διεφθαρμένο και στο λιγότερο εκσγχρονιστικό στη δομή του ξένο κεφάλαιο, το κινέζικο, το μεγαλύτερο λιμάνι της
χώρας, τον Πειραιά για να το μετατρέψει σε
μια δικιά του νεοαποικιοκρατική βάση υπερεκμετάλλευσης, λαθρεμπορίου και βίας
στο μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης.
Από καμιά «αριστερή ιδεοληψία» δεν πάσχουν τα τέρατα αυτά. Πάσχουν από ανίατη
δουλοπρέπεια στα νέα μεγάλα ξένα αφεντικά της χώρας, που δεν θέλουν την Ελλάδα
πολιτικά και οικονομικά ανεξάρτητη μέσα σε
μια γενικά δημοκρατική Ευρώπη, αλλά τη θέλουν αποικιακό εξάρτημα του νεοναζιστικού
τους άξονα, του άξονα Ρωσίας-Κίνας, υπό
την πολιτικοστρατιωτική ηγεμονία της πρώτης. Για να το πούμε πιο καθαρά, πάσχουν
από μανιώδη νεο-ταγματασφαλιτισμό.
Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι νεοταγματασφαλίτες, δεν είναι όπως οι παλιοί
της γερμανικής κατοχής, όπου οι προδότες
της χώρας ήταν μαζεμένοι χοντρικά μέσα σε
ένα κόμμα-στρατό, σε αυτό των κατακτητών,
αλλά ότι είναι χωμένοι παντού, ότι για την ακρίβεια έχουν διαβρώσει όλα τα πολιτικά
κόμματα της χώρας κατακτώντας παντού την
πολιτική αρχηγία κόντρα συχνά και σε μεγάλα κομμάτια της βάσης τους και του στελεχικού τους δυναμικού.
Το πρόβλημα δεν είναι ότι διώχνει την εταιρία του χρυσού η κυβέρνηση Τσίπρα, είναι
ότι σε αυτό το διώξιμο απαντάνε τόσο υποτονικά, τόσο χωρίς ΚΑΜΙΑ προπαγανδιστική εκστρατεία, τόσο χωρίς μια πολιτική κινητοποίηση των οπαδών τους, και κυρίως τόσο χωρίς να θίξουν ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ και
χωρίς να ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ το κεντρικό ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΟ ΨΕΜΑ των εγκληματιών, που είναι ότι η μεταλλουργία χρυσού
μολύνει το περιβάλλον και σκοτώνει τον τουρισμό.
Εδώ βρίσκεται η μεγάλη βρωμιά της ΝΔ,
του ΠΑΣΟΚ, του Ποταμιού, του Λεβέντη, και
πιο ανοιχτά αυτή του ψευτοΚΚΕ που υποκριτικά κάνουν εδώ και χρόνια τους φίλους
των υπό απόλυση ή απολυμένων εργατών,
αλλά διαρκώς επαναλαμβάνουν μονότονα,

ότι είναι με την επένδυση αρκεί αυτή να μην
μολύνει. Στην ουσία αφήνουν πάντα αυτό
το καίριο ζήτημα πολιτικά αμφίβολο την ώρα που οι περιβαλλοντικές μελέτες έχουν δημοσιευτεί και εγκριθεί από όλα τα κρατικά επιστημονικά όργανα, και όλους τους ψηλού
επιπέδου ειδικούς και την ώρα που όλα αυτά τα κόμματα έχουν μπόλικους ειδικούς για
να ελέγξουν αυτές τις μελέτες, αλλά και την
περιβαλοντική πρακτική αυτής της εταιρίας.
Για να μην μπουν στην πολιτική μάχη περί
μόλυνσης ή όχι, τα διπρόσωπα κόμματα εναποθέτουν τη λύση του προβλήματος στο
ΣτΕ, δηλαδή στο νομικό επίπεδο, την ώρα
που η κυβέρνηση εκδίδει δεκάδες διοικητικές αποφάσεις που μπορούν να διακόπτουν
το έργο κάθε στιγμή. Μάλιστα αυτή η διοικητική κυβερνητική μηχανή αποφάσεων έχει
εντελώς καλο-λαδωθεί από την ώρα που ο
Σκουρλέτης έδιωξε αυθαίρετα, χωρίς πάλι
ΚΑΝΕΝΑ κόμμα να διαμαρτυρηθεί, όλους
τους προηγούμενους, έμπειρους και γενικά
αυστηρούς περιβαλλοντικούς ειδικούς από
το υπουργείο του (δες προηγούμενο διεξοδικό, δυστυχώς, από ότι φαίνεται, πολύ προφητικό άρθρο της Νέας Ανατολής που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα www.oakke.gr, στις
7/10/2015). Είναι δυνατόν μετά από αυτές
τις διαρκείς αυθαίρετες διακοπές να περιμένει κανείς ότι το γνωστό βιομηχανοκτόνο
ΣτΕ, που ακόμα δεν έχει «καθαρογράψει»,
δηλαδή δεν έχει δημοσιεύσει την τελευταία
του απόφαση του καλοκαιριού υπέρ της επένδυσης (!!!), να σώσει την επένδυση;
Όχι δεν είναι δυνατό. Για αυτό οι σημερινές
επίσημες κομματικές ηγεσίες όλων των
κομμάτων-πλην της ΟΑΚΚΕ- δεν αποτελούν
σύμμαχο, αλλά «αναισθησιολόγο» των μεταλλωρύχων και των ίδιων των επενδυτών
με την έννοια του αναισθησιολόγου που ειδικεύεται στην αναισθησία που προηγείται
πριν από μια εκτέλεση ενός φυλακισμένου.
Αλλά δεν είναι μόνο τα κόμματα οι αναισθησιολόγοι στην υπηρεσία των εκτελεστών
του ΣΥΡΙΖΑ. Παλεύοντας δίπλα στους μεταλλωρύχους της Χαλκιδικής εδώ και 20 περίπου χρόνια έχουμε δει να τους αδρανοποιούν και τελικά να τους σκοτώνουν διάφορες εχθρικές προς την επιβίωση της βιομηχανίας απόψεις και θέσεις που διακινούνται
σε τελική ανάλυση από το αντιβιομηχανοκτόνο πολιτικό καθεστώς.
Στην προκειμένη περίπτωση η βασικότερη από τις αντιλήψεις που σκοτώνει τον αγώνα των μεταλλωρύχων, είναι ότι το ζήτημα του περιβάλλοντος, αποτελεί ζήτημα κυρίως των ανώτατων ειδικών της εργοδοσίας και του κράτους ή της δικαιοσύνης και όχι
των ίδιων των μεταλλωρύχων και του αγώνα
τους για δουλειά και επιβίωση. Ή αλλιώς ότι
η κύρια και βασική πάλη των εργαζομένων
έγκειται στο να υπερασπίζουν απλά τις θέσεις εργασίας τους. Αυτό είναι κάτι το ισχυρό γενικά, αλλά εδώ δεν αποτελεί ουσιαστικό επιχείρημα καθώς το αντιδραστικό καθεστωτικό κίνημα που θέλει να κλείσει τα μεταλλεία, σαν σοσιαλφασιστικό που είναι, κάνει πώς μιλάει στο όνομα του λαού. Απαντά
λοιπόν στους μεταλλωρύχους: «για να σώσετε εσείς μερικές χιλιάδες άνθρωποι τις

δουλειές σας θα κάνετε πολλούς περισσότερους να χάσουν τη δικιά τους δουλειά ή να
πεθάνουν». Αυτό είναι και το ψευτο-επιχείρημα της ρατσιστικής βίας των σοσιαλφασιστών ενάντια στους εργαζόμενους και στα
παιδιά τους ακόμα στην Ιερισσό.
Αυτή η αντίληψη ότι ο λαός θα κερδηθεί μόνο με το «θέλουμε τη δουλειά μας» είναι πολύ λαθεμένη. Είναι λαθεμένη όχι μόνο γιατί
αναθέτει αποκλειστικά στην αστική τάξη (εργοδοσία και κράτος) έναν αγώνα που είναι
πάνω απ όλα αγώνας για την επιβίωση των
ίδιων των εργατών. Είναι λαθεμένη γιατί απέναντι στην σοσιαλφασιστική ιδεολογία ότι
οι ειδικοί της εργοδοσίας και του κράτους είναι πουλημένοι δεν αντιπαρατάσσει γενικά
την επιστήμη της μεταλλουργίας και των μεταλλείων σε εθνική και διεθνή κλίμακα. Μόνο αυτή η τελευταία αντίληψη είναι στις δοσμένες συνθήκες σε θέση να πείθει τη μεγάλη μάζα ενός λαού, η οποία ευτυχώς, ακόμα πιστεύει στην επιστήμη κόντρα στους
νεομεσαιωνιστές και στους πράκτορες. Οι
ίδιοι οι μεταλλωρύχοι δεν είναι ανάγκη να είναι ειδικοί για να πείσουν το λαό. Αρκεί το
σωματείο τους, μαζί με εκείνα τα μέλη του
που είναι ειδικοί, να καλέσουν στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, τους ειδικούς επιστήμονες να μιλήσουν για το ζήτημα είτε σε ημερίδες είτε στον μαζικό τύπο, τηλεοπτικό και
γραπτό, και κυρίως να αντιπαρατεθούν σε
δημόσιες συζητήσεις, στους ψευτοεπιστήμονες του ΣΥΡΙΖΑ και στις παράνομες στημένες «επιστημονικές επιτροπές» κάποιων
τοπικών τμημάτων του ΤΕΕ ή του ΑΠΘ.
Η ΟΑΚΚΕ έχει μιλήσει κατ’ επανάληψη τα
τελευταία χρόνια και ζωντανά και με άρθρα
και με προκηρύξεις της στους μεταλλωρύχους για την ανάγκη μιας τέτοιας συστηματικής πολιτικής στροφής στην μαζική προπαγάνδα τους, ιδιαίτερα όσο υπήρχε και υπάρχει ακόμα, πριν την εξόντωσή του από την
κυβέρνηση, ένας σχετικά ανεξάρτητος από
αυτήν τηλεοπτικός τύπος. Μάλιστα πιστεύουμε ότι βασικό μέρος μια τέτοιας στροφής
θα είναι και η αποκάλυψη του γενικότερου
αντιβιομηχανικού και αντι-αναπτυξιακού
χαρακτήρα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το μαζικό κίνημα των μεταλλωρύχων της Χαλκιδικής έχει να δείξει και να θυμίσει στο κοινό
δεκάδες εργοστάσια και επιχειρήσεις που
έκλεισαν ή επενδύσεις που ματαιώθηκαν κάτω από αντιβιομηχανικά κινήματα. Έτσι μόνο οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δεθούν
πλατειά με τον εργαζόμενο λαό, ιδιαίτερα με
τους βιομηχανικούς εργάτες και το εκατομμύριο των ανέργων, τους οποίους σήμερα
δηλητηριάζουν και αναισθητοποιούν με τον
κάλπικο αντικαπιταλισμό τους, στην πραγματικότητα με τον φιλοανατολικό καπιταλισμό τους, οι ψευτοαριστεροί και αντιμαρξιστές με κομμουνιστική προβιά.
Τώρα είναι νομίζουμε η τελευταία ευκαιρία
για το κίνημα των μεταλλωρύχων να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά, πολιτικά και
συνδικαλιστικά, τους εχθρούς του. Λέμε ότι
είναι η τελευταία ευκαιρία γιατί νομίζουμε
πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα
έτοιμη να διώξει ανοιχτά την Ελντοράντο για
λόγους διεθνών συμμαχιών (ΗΠΑ, ΕΕ). Θέλει γι αυτό να την εξαναγκάσει να φύγει. Και
όσο η Ελντοράντο μένει γιατί έχει μια ελπίδα
να μην χάσει ολάκερα τα 700εκ. δολλάρια
που έχει επενδύσει, οι εργαζόμενοι έχουν λόγους να δυναμώσουν σε πρωτοφανή επίπεδα έντασης και ποιότητας τον αγώνα τους
.
Για μας, και το έχουμε ξαναπεί, το μεγάλο
πρόβλημα του αγώνα είναι εσωτερικό και έχει να κάνει με τις προσπάθειες που κάνει
το ελληνικό κομμάτι της εργοδοσίας, που
στην ουσία εκτελεί χρέη αρχιεργολάβου της
Ελντοράντο, αλλά και προσωπάρχη, να ε-

μποδίσει τους εργάτες από το να αναλάβουν
δικό τους πολιτικό και ταξικό αγώνα, ιδιαίτερα σε σύγκρουση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το σύμμαχό του σε αυτό το ζήτημα ψευτοΚΚΕ. Από τη μια αυτό το κομμάτι
της εργοδοσίας τους κάνει το φίλο και συμπαραστάτη και από την άλλη ευνουχίζει πολιτικοσυνδικαλιστικά τον αγώνα τους. Αυτό
το πετυχαίνει με το να εμφανίζεται ότι αυτό
δίνει αποτελεσματικά την πάλη για το ζήτημα του περιβάλλοντος με κάποια διευθυντικά στελέχη του σε ελάχιστες μικροεκπομπές
. Σε αυτές το κεντρικό του στέλεχος, ο Θεοδωρακόπουλος, επικεντρώνει την προσοχή του πάνω απ όλα σε ένα πράγμα: να μην
τα χαλάσει με τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να μην
δέχεται ποτέ ότι αυτός καθοδηγεί το κίνημα
της Ιερισσού, αλλά ότι αντίθετα το ακολουθεί. Τελικά οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ σαν τάχα φίλοι του λαού και εχθροί της εργοδοσίας και δημαγωγώντας ασύστολα συνήθως
δεν χάνουν σε αυτές τις χωρίς μαζικό κοινό
ψευδο-αντιπαραθέσεις.
Αυτό το κομμάτι της εργοδοσίας είναι ο Άκτωρας του Μπόμπολα, που δρα έτσι γιατί
είναι στην καρδιά του ρωσόδουλου καθεστώτος και το οποίο δεν έχει τίποτα να χάσει αλλά μόνο να κερδίσει αν φύγουν οι Καναδοί καθώς θα είναι το πρώτο που θα ξαναπάρει τζάμπα το μεταλλείο, και τις όποιες
νέες υποδομές του, ώσπου να έρθει, όποτε
έρθει, το τελικό ανατολικό αφεντικό που θα
το κάνει και γαλέρα του.
Αν η ηγεσία των μεταλλωρύχων μπορέσει να συλλάβει την ζημιά που κάνει η καταστροφική και υπονομευτική τακτική του Μπόμπολα και την ανατρέψει σε όλα τα επίπεδα
θα είναι, σε θέση να σώσει την επένδυση.
Άλλωστε η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων είναι διατεθειμένοι για σκληρό αγώνα
και βλέπουν ως τώρα πάντα με μεγάλη συμπάθεια τις αναλύσεις και τις τοποθετήσεις
μας.
Αν κινηθούν σωστά οι εργαζόμενοι δεν θα
έχουν δίπλα τους μόνο την ΟΑΚΚΕ με την
μακρυά πείρα της γενικά και σε αυτό το βιομηχανικό μέτωπο αγώνα ιδιαίτερα. Μια ανοιχτή πάλη του ενάντια στην αντιβιομηχανική
πολιτική μπορεί να συσπειρώσει πολύ κόσμο, που σήμερα έχει στην μεγάλη πλειοψηφία χάσει την όποια πραγματική εκτίμηση στα
μεγάλα πολιτικά κόμματα και γι αυτό ευχαρίστως θα συμπαραστεκόταν σε ένα κίνημα
που θα ήταν ακριβώς σε απόσταση από αυτά τα ανυπόληπτα κόμματα, και θα έφερνε
φρέσκο αέρα σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα όπου όλα τα ωραία πράγματα έχουν μετατραπεί στο αντίθετό τους. Το εργατικό κίνημα έχει μετατραπεί από καθοδηγητική άποψη σε αντεργατικό κίνημα, η προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος των ανθρώπων
σε καταστροφή των ανθρώπων και της φύσης του, η πολιτική δημοκρατία σε διακομματική απανθρωπιά, η υπεράσπιση της πατρίδας στην ωμή της υποδούλωση, ο διεθνισμός σε ιμπεριαλισμό, η ελπίδα στη δύναμη του ανθρώπου και στη γνώση σε απελπισμένη αναμονή για κάθε λογής σωτήρες.
Όλος ο κόσμος ζητάει τα λόγια να ξαναβρούν το αρχικό τους νόημα. Ο αγώνας των
μεταλλωρύχων της Χαλκιδικής είναι σε θέση να κάνει ένα μεγάλο βήμα προς το σωστό όχι μόνο γιατί το λάθος εδώ σημαίνει απέραντο και συλλογικό πόνο, αλλά γιατί οι
χρόνιοι ψεύτες, απατεώνες και αντιστροφείς
της πραγματικότητας έχουν αρχίσει από την
άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ να γίνονται και μισητοί και
γελοίοι.
Μεταλλωρύχοι της Χαλκιδικής μπορείτε να
σώσετε τις οικογένειές σας, μπορείτε να δώσετε μια νέα ελπίδα στη χώρα και στον εξαπατημένο και πονεμένο λαό μας.
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ÊÁÌÐÁÍÉÁ ÔÇÓ ÏÁÊÊÅ ÊÁÔÁ ÔÇÓ
ÕÐÏÄÏÕËÙÓÇÓ ÔÏÕ ÐÅÉÑÁÉÁ ÓÔÇÍ ÊÏÓÊÏ
Ì

å ðëáôéÜ áöéóïêüëëçóç óå ÐåéñáéÜ êáé ÁèÞíá óôá ôÝëç ÄåêÝì
ó÷Ýóåùí. Åðßóçò ìüíï Ýíá ôÝôïéï äéá- ÊÏÓÊÏ íá ìçí ðëçñþíåé öüñïõò ìå
âñç-áñ÷Ýò ÃåíÜñç, ç ÏÁÊÊÅ êáôÜããåéëå ôï ó÷Ýäéï ôçò õðïäïýëù- êïììáôéêü êáèåóôþò èá äå÷üôáí ôïõò óêáíäáëþäåéò öïñïáðáëëáãÝò».
óçò ôïõ ëéìáíéïý ôïõ ÐåéñáéÜ óôï öáóéóôéêü, áíôåñãáôéêü êáé äéåöèáñäéêïýò ôçò êáôáðëåïíåêôéêïýò üñïõò ìå
Áõôü ôï êáèåóôþò óÞìåñá áðïäÝ÷åìÝíï êéíÝæéêï êñÜôïò ðïõ Ý÷åé äñïìïëïãÞóåé ç êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ ìå
ôçí êáôÜñãçóç ôïõ åëÜ÷éóôïõ åããõçìÝ- ôáé ôï óêÜíäáëï ôçò ìßáò ðñïóöïñÜò
ôç óõíáßíåóç üëùí ôùí êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí.
íïõ åíïéêßïõ. Áí ðÜñåé ôï äéáãùíéóìü óôï äéáãùíéóìü êáé äåí æçôÜåé ìáôáßÓôéò 12/1 êáôÜ ôï Üíïéãìá ôùí ðñï- èÞêåò áóöÜëåéáò. Ãéá íá äéáóöáëéóôåß ç ÊÏÓÊÏ èá ðëçñþíåé ðëÝïí ôï íïßêé ùóç Þ áêýñùóÞ ôïõ, áðïäåéêíýïíôáò
óöïñþí åíüò êáô’ üíïìá ìüíï áíïé÷ôïý ç óõíÝ÷éóç ôïõ êÜôåñãïõ, óôïõò üñïõò ãéá ôéò ðñïâëÞôåò 2 êáé 3, ðïõ Þäç Ý÷åé ðüóï áöïóéùìÝíïé åßíáé óôá ðïëéôéêÜ
äéåèíïýò äéáãùíéóìïý ãéá ôï 67% ôïõ ôïõ äéáãùíéóìïý äåí õðÜñ÷åé êáìßá íïéêéÜóåé, óôïí åáõôü ôçò! ÔÝëïò ìüíï áöåíôéêÜ ôïõò, óôï íåïíáæéóôéêü Üîïíá
ÏËÐ áðïêáëýöèçêå ðüóï áðÝäùóå ðñüâëåøç ãéá ôç èÝóðéóç åñãáóéáêþí Ýíá ôÝôïéï êáèåóôþò èá åðÝôñåðå óôçí Ñùóßáò-Êßíáò.
êáñðïýò ç åíôáôéêÞ êáé óêáíäáëþäçò
óôÞñéîç ôçò êõâÝñíçóçò ÓÕÑÉÆÁ óôïõò
äïõëïêôÞôåò ôçò ÊÏÓÊÏ áöïý ìüíï áõôïß õðÝâáëáí äåóìåõôéêÞ ðñïóöïñÜ.
Ï âáóéêüò áíôáãùíéóôÞò ôçò ÊÏÓÊÏ
óôï äéáãùíéóìü, ç äáíÝæéêç Maersk, åîáöáíßóôçêå áöïý ìå êÜèå ôñüðï ôï êáèåóôþò Ýäåéîå ôçí ðñïôßìçóç ôïõ óôçí
êéíÝæéêç «åðÝíäõóç»: áðü óõíáíôÞóåéò
ôïõ ðñùèõðïõñãïý êáé êõâåñíçôéêþí
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την ουσιαστική συναίνεση όλων των κομ- στην ουσία υπέρ του κινέζικου δημοσίου. Στην πραγματικότητα οι παóôåëå÷þí ìå ôçí ðïëéôéêÞ çãåóßá ôçò
μάτων και με παράνομες μεθοδεύσεις προετοιμάζει δήθεν ιδιωτι- ρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην εξουδετέρωση ενός πολύ ισχυÊßíáò Ýùò êáé ôç äéìåñÞ äéáðñáãìÜôåõκοποίηση, στην πραγματικότητα κρατικοποίηση του λιμανιού του ρού ανταγωνιστή της ΚΟΣΚΟ, της δανέζικης μεταφορικής Maersk, εΠειραιά σπό το κινέζικο φασιστικό, αντεργατικό και διεφθαρμένο νός ιδιωτικού μονοπωλίου που λειτουργεί με ευρωπαϊκούς όρους και
óç ÔÁÉÐÅÄ-ÊÏÓÊÏ!
κράτος.
δεν έχει ιστορικό ωμής καταπάτησης εργασιακών δικαιωμάτων όπως η
Ç åîÝëéîç áõôÞ ìðïñåß íá áðïôñáðåß
Πρόκειται για παράδοση της εμπορικής πύλης της χώρας σε ΚΟΣΚΟ, τουλάχιστον στην Ευρώπη.
ðéá ìüíï ìÝóá áðü ôïí áãþíá ôùí ëéμια ιμπεριαλιστική φασιστική μεγάλη δύναμη που λειτουργεί
Εμείς, όπως και τα συνδικάτα των λιμενεργατών, είμαστε εντελώς
ìåíåñãáôþí. Ç áößóá ìáò ðïõ êõêëïήδη με ληστρικούς και αποικιοκρατικούς όρους στις προβλή- αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση όλου του λιμανιού από οποιαδήποöüñçóå óôéò 28/12/2015 êáé äçìïóéåýïõτες 2 και 3, και τη μετατροπή της σε ένα απέραντο δουλοκτητι- τε Maersk. Καμία χώρα δεν παραχωρεί τη λειτουργία των λιμακό κάτεργο. Αυτό το στόχο έχει ο διαγωνισμός για την πώληση του νιών της σε ιδιώτες, πόσο μάλλον σε μια ξένη δύναμη. Τα μεγάìå ðáñáêÜôù êáëåß óå áðïöáóéóôéêÞ õ51% έως 67% των μετοχών του ΟΛΠ, στη διάρκεια του οποίου η λα λιμάνια συνδέονται με την ύπαρξη της βιομηχανίας, του εμπορίου
ðïóôÞñéîç ôïõ áãþíá ôïõò ãéá íá áðïκυβέρνηση έχει παρέμβει επανειλημμένα υπέρ του ενός υποψη- και των μεταφορών μιας χώρας. Ειδικά το λιμάνι του Πειραιά διασφαôñáðåß ôï íÝï Ýãêëçìá ìå êåíôñéêü áßφίου. Συγκεκριμένα: Το Σεπτέμβρη ο Τσίπρας συναντήθηκε με τον λίζει και τη ζωτική σύνδεση των νησιών με το χερσαίο έδαφος. Όμως
ôçìá íá êáôáñãçèåß ôï Üâáôï êñÜôïò
πρόεδρο της Κίνας και δήλωσε τη στήριξή του στις κινέζικες επεν- γι’ αυτό τονίζουμε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι από την κινέζιδύσεις στη ναυτιλία και στις μεταφορές. Το Νοέμβρη ο υπουργός κη κρατικοποίηση του λιμανιού και ότι πολλοί από όσους φωνάôçò ÊÏÓÊÏ êáé íá áðïôñáðåß ç åðÝΕξωτερικών Ν. Κοτζιάς συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εξωτερι- ζουν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του στο βάθος δουλεύουν μαζί με
êôáóç ôçò öáóéóôéêÞò ìáõñßëáò ôïõ, ôçò
κών της Κίνας και δέχθηκε τις ευχαριστίες του για την κρατική υπο- την κυβέρνηση μόνο για την εξουδετέρωση κάθε ανταγωνιστή της ΚΟäéáöèïñÜò ôïõ êáé ôïõ öéëï÷ñõóáõãéôéστήριξη της δραστηριότητας της ΚΟΣΚΟ. Ο υπουργός Οικονομικών ΣΚΟ στον ψευτοδιαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μάλιστα, ρίóìïý ôïõ óå üëç ôçí ðüëç ôïõ ÐåéñáéÜ,
Σταθάκης παραδέχθηκε ανοιχτά στη Βουλή ότι γίνονται διαπραγμα- χνουν την ευθύνη για αυτόν στην τρόικα, όταν η επιλογή της μεθόδου
êáé óå üëï ôï ëåêáíïðÝäéï. Ç áößóá
τεύσεις μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της ΚΟΣΚΟ για να αλλάξουν οι όροι της αποκρατικοποίησης είναι αποκλειστική ευθύνη του ελληνικού κράτου διαγωνισμού δήθεν προς όφελος του ελληνικού δημοσίου, και τους.
ðñüâëåðå ôçí ðñïäéáãåãñáììÝíç óçìåñéíÞ åîÝëéîç êáé ðñïåéäïðïéïýóå ãéá ôïí
Το ξεπούλημα στην Κόσκο ετοιμάζεται μέσα από την αδιαφά- τος, επισκέφθηκαν την κινέζικη πρεσβεία για να προωθήσουν τη συðñáãìáôéêü óôü÷ï áõôÞò ôçò «éäéùôéνεια και την κατάργηση των ανοιχτών διαβουλεύσεων με τη διοί- νεργασία με την Κίνα στη ναυπηγοεπισκευή! Οι ίδιοι πανηγύρισαν
êïðïßçóçò».
κηση του ΟΛΠ και τους εργαζόμενους. Δεν έχει ξεκαθαρίσει όταν εξαιρέθηκε το θαλάσσιο μέτωπο του πρώην συγκροτήματος των
Ìßá åâäïìÜäá ðñéí, óôéò 21-12-2015 óýακόμα το περιεχόμενο της νέας σύμβασης μεταξύ του ΟΛΠ και λιπασμάτων Δραπετσώνας από τη σύμβαση παραχώρησης τάχα για
του δημοσίου για την παραχώρηση του λιμανιού και δεν έχει να αποκτήσει ο λαός του Πειραιά άμεση πρόσβαση σε μια παραλία,
íôñïöïé ôçò ÏÁÊÊÅ ìïßñáóáí ðñïêÞσυγκροτηθεί ο φορέας που θα ασκεί τη δημόσια εποπτεία στο αλλά στην πραγματικότητα γιατί έτσι θα ακυρωθούν οι προγραμματιñõîç óõìðáñÜóôáóçò óôç óõãêÝíôñùóç
λιμάνι. Αυτή η ρευστότητα διώχνει τους επενδυτές που λειτουρ- σμένες επενδύσεις του ΟΛΠ για την κρουαζιέρα που ενδιαφέρουν
äéáìáñôõñßáò ðïõ ðñáãìáôïðïßçóáí ïé
γούν με όρους αγοράς, ενώ ευνοεί αφάνταστα την ΚΟΣΚΟ με τη Maersk πολύ περισσότερο από όσο την ΚΟΣΚΟ.
ëéìåíåñãÜôåò óôï Óýíôáãìá ìå äéïñãáτους δεσμούς της στην κυβέρνηση και στην τοπική αυτοδιοίκηΕπίσης μέσα από την αέναη παράταση του διαγωνισμού και όσο η
ση. Σημειώνουμε εδώ ότι την ίδια στιγμή που δεν έχει διευκρινι- ρωσόδουλη κυβέρνηση Τσίπρα μεθοδεύει την οικονομική καταστροíùôÝò ôçí ÏÌ.Õ.Ë.Å êáé ôçí ¸íùóç
σθεί τι θα γίνει με τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα, φή της χώρας, διασφαλίζεται όλο και πιο χαμηλό τίμημα αφού δεν
Ìüíéìùí êáé Äüêéìùí Ëéìåíåñãáôþí
το Νοέμβρη οι δήμαρχοι Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μεγά- έχει οριστεί κανένα πλαφόν.
ôïõ ÏËÐ. Ç ðñïêÞñõîç åß÷å ðïëý èåôéρων με επικεφαλής τους το συριζαίο Λαγουδάκη του ΠεράμαêÞ áíôáðüêñéóç. Óôç äéÜñêåéá ôïõ ìïéñÜóìáôïò óå óõæçôÞóåéò ôùí óõíôñüöùí
Ασφαλώς κανένα άλλο κράτος δεν θα διανοούνταν να παραδώ- της, μετά από προσφυγή της ΟΜΥΛΕ, της ομοσπονδίας των λιμενερσει το πρώτο λιμάνι του στο κινέζικο κρατικό μονοπώλιο, που κα- γατών που ουσιαστικά πολιτικο-συνδικαλιστικά μόνη της -και προς τιìå ëéìåíåñãÜôåò öÜíçêå üôé áíçóõ÷ïýταγγέλθηκε πως χρησιμοποίησε το λιμάνι της Νάπολης της Ιταλίας μήν της- αντιστέκεται σε αυτό το εθνικό έγκλημα, χαρακτήρισε τις φοóáí éäéáßôåñá ãéá ôïí äéáöáéíüìåíï
για να κάνει λαθρεμπόριο στην Ευρώπη βαφτίζοντας εκεί τα κινέ- ροαπαλλαγές αυτές κρατικές ενισχύσεις, και ζήτησε από το ελληνικό
êßíäõíï ôçò åðÝêôáóçò ôïõ åñãáóéáêïý
ζικα προϊόντα σε ευρωπαϊκά σε συνεργασία με την ιταλική Καμό- κράτος να εισπράξει από την ΚΟΣΚΟ το ποσό των 40 εκατ Ευρώ που
êÜôåñãïõ ôçò ÊÏÓÊÏ óå üëï ôï ëéìÜρα. Μόνο στην Ελλάδα θα γινόταν ένα τέτοιο έγκλημα κατά έχει ωφεληθεί, δηλαδή σχεδόν όσα έδωσε για προκαταβολή για να
íé, áëëÜ êáé ôçò åðéâïëÞò ôùí êáôáτου ελληνικού λαού και των λαών της Ευρώπης, γιατί μόνο πάρει την προβλήτα 2!!! Αντίθετα η πουλημένη ελληνική κυβέρεδώ την εξουσία ασκεί εδώ και χρόνια ένα πολιτικό καθε- νηση αποφάσισε να κάνει προσφυγή κατά της απόφασης και
ðëåïíåêôéêþí ãéá ôï äçìüóéï üñùí ôçò
στώς που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ρώσικης υπερδύ- υπέρ της ΚΟΣΚΟ!!!
óôïõò ïðïßïõò ðÜíôá õðïêýðôåé ôï åëναμης και της συμμάχου της Κίνας μένοντας στην Ευρώπη μόΟι εργαζόμενοι στον ΟΛΠ δεν πρέπει να παρασυρθούν και αυτή τη
ëçíéêü êñÜôïò üðùò Ýãéíå ìå ôéò
νο για να την υπονομεύει. Χαρακτηριστικά ο Τσίπρας πήγε να υπο- φορά, από την ψευτοαριστερά και εκείνα τα συνδικαλιστικά όργανα
óêáíäáëþäåéò öïñïáðáëëáãÝò êáé ôï
δεχθεί τον κινέζικο πολεμικό στόλο όταν ήρθε τον Φλεβάρη στον που σηκώνουν πάλι το νεφελώδες και ουσιαστικά παραπλανητικό σύνΠειραιά και ανέβηκε σε μία φρεγάτα από όπου έκανε δηλώσεις θημα «Όχι στην ιδιωτικοποίηση» χωρίς να κάνουν κεντρική την καταγ«öéëéêü» äéáêáíïíéóìü. Ãé’ áõôü Ýêáíå
υπέρ της ΚΟΣΚΟ.
γελία του κινέζικου κάτεργου. Αυτοί πάνε τους λιμενεργάτες για νέους
éäéáßôåñç áßóèçóç ôï åîÞò áðüóðáóìá
Να γιατί όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ιδιαίτερα τα ρω- συμβιβασμούς και συμφωνίες εξαγοράς. Σήμερα πέφτουν οι μάσκες
ôçò ðñïêÞñõîçò ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé êáé
σόδουλα της ψευτοαριστεράς - που παντού αλλού κάνουν ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ που τότε οργάνωνε απεργίες διαρκείας στον ΟΛóôçí áößóá: «Ìüíï Ýíá ôÝôïéï îåíüäïõπως κόπτονται για τα εργατικά δικαιώματα - επιτρέπουν στην Π όχι ενάντια στην ΚΟΣΚΟ, αλλά στην πράξη υπέρ της, για να μπορέëï ðïëéôéêü êáèåóôþò ìå óýóóùìá ôá
ΚΟΣΚΟ να απασχολεί εργάτες είτε η ίδια απευθείας, είτε μέ- σει αυτή να πάρει το λιμάνι χωρίς το βαρίδι των «ακριβών» λιμενεργασω εργολάβων, χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώματα, χωρίς τών που ανέλαβε να τους διώξει το κράτος πληρώνοντας σχετικά αêüììáôá ôïõ êáé ìÜëéóôá ìå ôá ñùóüσυλλογικές συμβάσεις εργασίας, χωρίς ωράριο και αργίες, κριβές «αποκαταστάσεις» ώστε να αντικατασταθούν από εργάτες του
äïõëá ôçò øåõôïáñéóôåñÜò- ðïõ ðáíôïý
με το βάρβαρο καθεστώς της 24ωρης διαθεσιμότητας, μηδα- κάτεργου.
áëëïý êÜíïõí ðùò êüðôïíôáé ãéá ôá
μινά μεροκάματα, απλήρωτες υπερωρίες, χωρίς στοιχειώΠρέπει να υποστηρίξουμε αποφασιστικά τον αγώνα των λιåñãáôéêÜ äéêáéþìáôá - èá åðÝôñåðå
δεις συνθήκες ασφάλειας. Να γιατί η ψευτοαριστερά δεν πιέζει μενεργατών για να αποτραπεί αυτό το ακόμα πιο μεγάλο έγκληνα υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τις εργασιακές σχέσεις στους μα με κεντρικό αίτημα να καταργηθεί το άβατο κράτος της ΚΟóôçí ÊÏÓÊÏ íá áðáó÷ïëåß åñãÜôåò åßόρους του διαγωνισμού. Επίσης μόνο ένα τέτοιο διακομματικό κα- ΣΚΟ και να αποτραπεί η επέκταση της φασιστικής μαυρίλας του,
ôå ç ßäéá áðåõèåßáò, åßôå ìÝóù åñãïëÜθεστώς θα δεχόταν τους δικούς της καταπλεονεκτικούς όρους με της διαφθοράς του και του φιλοχρυσαυγιτισμού του (προσλαμâùí, ÷ùñßò óõíäéêáëéóôéêÜ äéêáéþìáτην κατάργηση του ελάχιστου εγγυημένου ενοικίου. Αν πάρει τον βάνει μαζικά τους ναζί σαν εργοδηγούς) σε όλη την πόλη του
ôá, ÷ùñßò óõëëïãéêÝò óõìâÜóåéò åñãáΟΛΠ η ΚΟΣΚΟ θα πληρώνει πλέον στον εαυτό της το νοίκι για τις Πειραιά και σε όλο το λεκανοπέδιο.
Αθήνα, 28/12/2015
óßáò, ÷ùñßò ùñÜñéï êáé áñãßåò, ìå ôï âÜñπροβλήτες 2 και 3! Τέλος, μόνο ένα τέτοιο καθεστώς θα εξασφάλιζε στην ΚΟΣΚΟ να μην πληρώνει φόρους με σκανδαλώδεις φοâáñï êáèåóôþò ôçò 24ùñçò äéáèåóéìüροαπαλλαγές. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφασή
ôçôáò, ìçäáìéíÜ ìåñïêÜìáôá, áðëÞñùÏñãÜíùóç ãéá ôçí Áíáóõãêñüôçóç ôïõ ÊÊÅ
ôåò õðåñùñßåò, ÷ùñßò óôïé÷åéþäåéò óõí-
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ÔÏÕ ÐÅÉÑÁÉÁ ÓÔÏ ÖÁÓÉÓÔÉÊÏ, ÁÍÔÅÑÃÁÔÉÊÏ
ÊÁÉ ÄÉÅÖÈÁÑÌÅÍÏ ÊÉÍÅÆÉÊÏ ÊÑÁÔÏÓ
ÓõìðáñÜóôáóç óôï äßêáéï áãþíá ôùí ëéìåíåñãáôþí
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Ç ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ ÔÇÓ ÔÏÕÑÊÉÁÓ
ÓÔÏÕÓ ÍÅÏÕÓ ÔÓÁÑÏÕÓ ÈÁ ÊÑÉÍÅÉ
ÔÏ ÌÅËËÏÍ ÔÇÓ ÅÉÑÇÍÇÓ ÓÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ

Ç

Ôïõñêßá âñßóêåôáé óÞìåñá óôçí áé÷ìÞ ôùí ðáãêüóìéùí áíôéèÝóå
ùí. Ç áíôßóôáóÞ ôçò óôçí ðñïóðÜèåéá ðåñéêýêëùóçò êáé áðïóôáèåñïðïßçóçò áðü ôç ñùóéêÞ íåïôóáñéêÞ õðåñäýíáìç ìðïñåß íá áðïìáêñýíåé ôïí êßíäõíï ðïëÝìïõ ðïõ ïé ñþóïé íåï÷éôëåñéêïß ó÷åäéÜæïõí
êáôÜ ôçò åõñùðáúêÞò çðåßñïõ. ÅëÝã÷ïíôáò ôç äéÝëåõóç ôïõ ñùóéêïý
óôüëïõ ðñïò ôç Ìåóüãåéï ç Ôïõñêßá ôïõ ÅñíôïãÜí åßíáé óÞìåñá ôï
ìåãáëýôåñï åìðüäéï óôçí óôñáôéùôéêÞ êáé åíåñãåéáêÞ ðåñéêýêëùóç ôçò
Åõñþðçò áðü ôïõò ñþóïõò óïóéáëéìðåñéáëéóôÝò. Ãé’ áõôü êáé ç Ìüó÷á
åðé÷åéñåß íá ôçí ðåñéêõêëþóåé ìÝóù Áñìåíßáò, ÉñÜí, ÉñÜê, ÑÊÊ, êáèåóôþôïò ¢óáíô êáé ÅëëÜäáò.
Áõôü ðïõ ðåñéóóüôåñï åíï÷ëåß óÞìåñá ôï Êñåìëßíï åßíáé ç ðáñáìïíÞ óôçí
åîïõóßá ôïõ äßäõìïõ ÅñíôïãÜí-Íôáâïýôïãëïõ. Åßíáé áëÞèåéá üôé áõôïß ãéá áñêåôÜ ÷ñüíéá óõììÜ÷çóáí ìå ôïí ñùóïéñáíéêü Üîïíá åíÜíôéá óôç Äýóç êáé
óôïõò öéëïäõôéêïýò êåìáëéóôÝò êÜíïíôáò, üðùò ôüóïé Üëëïé, ôï óôñáôçãéêü
ëÜèïò áíÜëõóçò üôé áõôüò ï Üîïíáò Þôáí Ýíá éó÷õñü äéåèíÝò áíôßâáñï óôçí
áìåñéêÜíéêç äÞèåí áõôïêñáôïñéêÞ êõñéáñ÷ßá óôïí ôñßôï êüóìï. Ðßóôåøáí äçëáäÞ üôé ç ôïýñêéêç, äõíáìéêÜ áíåñ÷üìåíç éóëáìéêÞ áóôéêÞ ôÜîç èá ìðïñïýóå óå óõììá÷ßá ìå ôç Ñùóßá íá ðáßîåé
Ýíáí çãåôéêü ñüëï óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ
êáé óôçí ôïõñêüöùíç êåíôñéêÞ Áóßá óõíåñãáæüìåíç ìå ôï óïõíßôéêï íÝï áóôéóìü ôçò Áéãýðôïõ êáé ôçò Óõñßáò. ÁõôÞ
ç óôñáôçãéêÞ êáôÝññåõóå üôáí ïé ÅñíôïãÜí-Íôáâïýôïãëïõ äÝ÷ôçêáí Ýíá
óõíäõáóìÝíï äéðëü ÷ôýðçìá áðü ôç
Ñùóßá, óôï ìåí åîùôåñéêü ìå ôç óõíôñéâÞ ôùí áäåëöþí ìïõóïõëìÜíùí ôçò Áéãýðôïõ êáé ôçò Óõñßáò áðü ôïõò ñùóüöéëïõò Ìüñóé êáé ¢óáíô êáé óôï åóùôåñéêü ìå ôï õðåñáíôéäñáóôéêü åðßóçò ñùóüäïõëï, ðáñïëßãï èáíáôçöüñï ãé áõôïýò êßíçìá-ðñáîéêüðçìá ôïõ èñçóêåõ-

ôéêü-êïéíùíéêïý äßêôõïõ ôïõ ÃêéïõëÝí.
¸÷ïõìå áíáëýóåé áñêåôÜ äéåîïäéêÜ ôá
ðïëéôéêÜ-éäåïëïãéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ
ôçò êüíôñáò ÅñíôïãÜí-ÃêéïõëÝí óå
ðñïçãïýìåíï öýëëï ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò (ö. 488). ÃñÜöáìå ôüôå áíáëýïíôáò
ôï èåùñïýìåíï ùò äçìïêñáôéêü êßíçìá
ôçò ðëáôåßáò Ôáîßì ôïõ 2013 üôé:
«Ìåëåôþíôáò üóï ìðïñÝóáìå ôéò äýï
ãñáììÝò óôï ÁÊÐ, ðïõ êáìéÜ ôïõò äåí
åêäçëþíåôáé áíïé÷ôÜ, äéáðéóôþíïõìå
üôé ç ãñáììÞ ÅñíôïãÜí åßíáé áõôÞ ðïõ
èÝëåé, Þ ìÜëëïí öáíôáóéþíåôáé, ìéá
Ôïõñêßá íåï-éìðåñéáëéóôéêÞ äýíáìç
óôïí áóéáôéêü ÷þñï, ìå êáëÝò ó÷Ýóåéò
ìå ôç Ñùóßá áëëÜ ü÷é õðïôáãìÝíç óå
áõôÞí. ÁõôÞ ç ãñáììÞ èÝëåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ áíÜðôõîç ôïõ ôïýñêéêïõ êáðéôáëéóìïý, éäéùôéêïý êáé êñáôéêïý, óå óõíåñãáóßá ìå ôï åõñùðáúêü êåöÜëáéï þóôå íá êÜíåé ôçí Ôïõñêßá Ýíá åßäïò, ðéï
äõôéêÞò Êßíáò, çãåìüíá óôïí ìåóáíáôïëéêü êáé âïñåéïáöñéêáíéêü ÷þñï ìå
éäåïëïãéêïðïëéôéêü ü÷çìá ôï óïõíßôéêï éóëáì. Áõôü åßíáé óå ÷ïíôñÝò ãñáììÝò ôï íåï-ïèùìáíéêü üíåéñï ôçò Ôïõñêßáò ôïõ ÅñíôïãÜí...
....Ç ãñáììÞ ÃêéïõëÝí áíôßèåôá Ý÷åé äå÷ôåß áðü ôçí áñ÷Þ ôç ñþóéêç çãåìïíßá

óôá ðëáßóéá ôçò åõñáóéáôéêÞò óôñáôçãéêÞò ôïõ Ðïýôéí, ðïõ ôçí õéïèåôåß áíïé÷ôÜ óõíåñãáæüìåíç ìÜëéóôá ìå ôï
«èåùñçôéêü» ôçò ðïõôéíéêÞò óôñáôçãéêÞò Íôïýãêéí. Ðñüêåéôáé ãéá ôç óôñáôçãéêÞ «èåùñßá» ðïõ èÝëåé êýñéï å÷èñü
üëùí ôùí êñáôþí ôïõ êüóìïõ ôéò ÇÐÁ, êýñéï êïéíùíéêï-ïéêïíïìéêü å÷èñü
ôïõò öéëåëåýèåñïõò êáðéôáëéóôÝò, êáé
êýñéï éäåïëïãéêü å÷èñü ôïí êëáóóéêü
äéáöùôéóìü. Ðáãêüóìéï çãÝôç ôçò ðÜëçò åíáíôßïí üëùí ôùí ðáñáðÜíù ç
«èåùñßá» áõôÞ ôïðïèåôåß ôç Ñùóßá. Ïé
Ãêéïõëåíéêïß åßíáé áíôßèåôïé óôï íåïïèùìáíéóìü óå üóï âáèìü áõôüò ï ôåëåõôáßïò óçìáßíåé áíåîáñôçóßá Þ áí
÷ñåéáóôåß êáé óýãêñïõóç ìå ôç Ñùóßá.
Ç ìç åèíéêÞ, óôçí ïõóßá ç åîáñôçìÝíç
éìðåñéáëéóôéêÜ öýóç ôïõ ñåýìáôïò áõôïý áðïêáëýðôåôáé óÞìåñá óôï æÞôçìá
êëåéäß, ðïõ åßíáé ç ðÜëç ôïõ åíÜíôéá
óôçí áíÜðôõîç ôïõ óýã÷ñïíïõ êáðéôáëéóìïý êáé ãåíéêÜ ôùí ðáñáãùãéêþí äõíÜìåùí óôçí Ôïõñêßá.»
Ãéá íá áíôéìåôùðßóïõí ôçí åðßèåóç
ôïõ ãêéïõëåíéóìïý – ï ïðïßïò äéáèÝôåé
áêüìá êáé óÞìåñá éó÷õñÜ åñåßóìáôá ìÝóá óôïí êñáôéêü ìç÷áíéóìü – ïé ÅñíôïãÜí-Íôáâïýôoãëïõ óõììÜ÷çóáí ôåëéêÜ
ìå ôïõò êåìáëéóôÝò óôñáôçãïýò ìå ôïõò
ïðïßïõò óå ìéá ðñïçãïýìåíç öÜóç, êáé
êõñßùò ÷Üñç óôéò ðñïâïêáôüñéêåò åêêáèáñßóåéò êáé öõëáêßóåéò ôïõò áðü ôïõò
ãêéïõëåíéêïýò, åß÷áí Ýñèåé áíôéìÝôùðïé.
ÌåôÜ áðü áõôÜ âëÝðïíôáò ðùò ôï
÷áñôß «ÃêéïõëÝí» äåí ìðïñåß ðéá íá áðïäþóåé êáñðïýò, ç Ìüó÷á Ýâáëå óôï
ðáé÷íßäé áðïóôáèåñïðïßçóçò ôï äßðïëï
ISIS-PKK. ¸ôóé óôéò 20 Éïýëç ôïõ 2015

ôï «Éóëáìéêü ÊñÜôïò» äïëïöüíçóå
êïýñäïõò ðïëéôéêïýò áêôéâéóôÝò óôçí
ôïõñêéêÞ ðüëç Óïõñïýôò, ìéá êßíçóç ðïõ
åðÝôñåøå óôï êïõñäéêü óïóéáëöáóéóôéêü ÑÊÊ íá óðåêïõëÜñåé ðÜíù óôçí õðïôéèÝìåíç óõìðáéãíßá ÅñíôïãÜí êáé
ISIS ðõñïäïôþíôáò åóùôåñéêÞ áíáôáñá÷Þ, üðùò Ýêáíå ðñïçãïýìåíá óôç
äéÜñêåéá ôçò ðïëéïñêßáò ôïõ Êïìðáíß
(Äåò ìåãÜëï ìáò Üñèñï ãéá ôï Êïìðáíß
ðïõ äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ìáò
www.oakke.gr óôéò 2/11/2014 ìå ôßôëï
«Ôï ðñïâïêáôüñéêï óôçìÝíï ðáé÷íßäé
ôùí äýï õðåñäõíÜìåùí, êõñßùò ôçò Ñùóßáò, óôï Êïìðáíß»). Ç ¢ãêõñá áðÜíôçóå ìå áåñïðïñéêÝò åðéèÝóåéò êáôÜ
ôïõ ÉSIS áëëÜ ôáõôü÷ñïíá îåêßíçóå
óôñáôéùôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáôÜ ôïõ
ÑÊÊ, ôïíßæïíôáò Ýôóé ôçí áíôßèåóÞ ôçò
ìå ôç âñüìéêç óôñáôçãéêÞ ÏìðÜìá ãéá
ôï óõñéáêü ðïõ Ýãêåéôáé óôç óõììá÷ßá
ìå ôïí êïõñäéêü óïóéáëöáóéóìü êáé âÝâáéá êáé ìå ôçí ßäéá ôç Ñùóßá ãéá íá
áíôéìåôùðéóôåß o ISIS. ÁõôÞ ç ãåíéêÜ
óùóôÞ ãñáììÞ ôùí ÅñíôïãÜí-Íôáâïýôïãëïõ óõíÝâáëå óôç íßêç ôïõ êüììáôïò ÁÊÑ óôéò âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò ôïõ
ÍïÝìâñç ðñïò ìåãÜëç áðïãïÞôåõóç ôùí
ñùóüäïõëùí ÊéëéíôæÜñïãëïõ (ôïõ Ñåðïõìðëéêáíéêïý ëáúêïý Êüììáôïò ðïõ
åß÷å ðñïçãïýìåíá çãÝôç ôïí ðñïâïêáñéóìÝíï êåìáëéóôÞ ÌðáúêÜë) êáé ÍôåìéñôÜò (ôïõ PKK).
Ôïí Ïêôþâñç îåêßíçóáí ïé ñùóéêÝò
ðáñáâéÜóåéò ôïõ ôïõñêéêïý åíáÝñéïõ ÷þñïõ (ìÜëéóôá Ýíá ìç åðáíäñùìÝíï ñùóéêü áåñïóêÜöïò êáôáññßöèçêå óôéò 15/
óõíÝ÷åéá óôç óåë.8

Ανακοίνωση για την κατάρριψη του ρώσικου πολεμικού αεροσκάφους που δημοσιεύτηκε στην
ιστοσελίδα στις 24/11/2015

Ç ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏËÌÁÅÉ Ó×ÅÄÏÍ ÌÏÍÇ ÔÇÓ ÍÁ
ÁÍÔÉÓÔÅÊÅÔÁÉ ÓÔÏÕÓ ÑÙÓÏÕÓ ×ÉÔËÅÑ

Τ

όσο από τα συγκεκριμένα στοιχεία της υπόθεσης όσο κι απ’ το
ιστορικό της εύκολα μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι στο στρατιω
τικό επεισόδιο Τουρκίας – Ρωσίας, το δίκιο είναι με την πρώτη.
Από την πρώτη στιγμή της στρατιωτικής της επέμβασης στη Συρία η
ρώσικη αεροπορία προχωράει συστηματικά σε παραβιάσεις του τούρκικου εναέριου χώρου και είχε ειδοποιηθεί επανειλημμένα από την Τουρκία
να μη συνεχίσει αυτές τις ενέργειες γιατί η Τουρκία θα απαντούσε με
κατάρριψη των αεροσκαφών της. Ήδη πριν λίγο καιρό είχε πάρει μια
προειδοποίηση με την κατάρριψη μη επανδρωμένου αεροσκάφους μέσα
στον τούρκικο εναέριο χώρο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δεύτε- χρόνια που οργιάζει σε εισβολές, διαμερη παραβίαση της που έγινε τον Οκτώ- λισμούς και προσαρτήσεις χωρών; Τέλος
βρη η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι έφταιγαν δεν έχουμε λόγους να πιστέψουμε ότι το
γι αυτό οι κακές καιρικές συνθήκες. Άλ- ΝΑΤΟ, που βρίσκεται κάτω από αμερικάλωστε ήταν η τούρκικη πλευρά αυτή νικη στρατιωτικο-πολιτική ηγεμονία, θα είπου διαρκώς έβαζε ζήτημα παραβιά- χε λόγους να παραδεχτεί και στα προησεων της κυριαρχίας της ενώ η Ρωσία γούμενα επεισόδια και τώρα, ότι τα ρώσιδεν είχε βάλει ζήτημα απειλών από κα αεροσκάφη παραβίαζαν τον τούρκικο
την Τουρκία όταν τα αεροπλάνα της πε- εναέριο χώρο την ώρα που η Αμερική προτούσαν μέσα στο συριακό εναέριο χώ- σπαθούσε και προσπαθεί να συσφίξει τις
ρο. Αλλά τι ζήτημα θα μπορούσε να σχέσεις της με τη Ρωσία στο κεντρικό γι
βάλει η Ρωσία που κάνει βομβαρδι- αυτήν αντι-ISIS μέτωπο.
σμούς στη Συρία, μια ξένη χώρα όπου
Για όσους έστω και λίγο παρακολουθούν
η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν τη την εξέλιξη της ρώσικης εμπλοκής στο μεθέλει, και όταν είναι αυτή τα τελευταία σανατολικό δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η

Ρωσία επεδίωξε συστηματικά και τελικά
προκάλεσε έαν θερμό πολεμικό επεισόδιο με την Τουρκία για να εμφανιστεί μέσα
από αυτό σαν θύμα εχθρικής επίθεσης.
Στόχος της ρώσικης διπλωματίας μέσα
από αυτήν την προβοκάτσια είναι να αξιοποιήσει τη συσπείρωση της Δύσης που
έχει πετύχει εναντίον του ΙSIS, ώστε να
μπορέσει να απομονώσει την Τουρκία από τη Δύση και να την περικυκλώσει από
το Νότο συμμαχώντας με το Ιράν, το υπό
ιρανική κυριαρχία Ιράκ, και το ρωσόφιλο
ΡΚΚ. Η πάλη ενάντια στον ISIS είναι ένα
καθαρό πρόσχημα για τη Ρωσία να επέμβει στα μεσανατολικά πράγματα και να
κάνει ένα στρατηγικό αντιπερισπασμό για
το ουκρανικό. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ISIS
γιγαντώθηκε γιατί στη μεν Συρία έστησε
την πρώτη βάση του χάρη στη σκανδαλώδη ανοχή του Άσαντ τον οποίο και ποτέ
δεν ενόχλησε ενώ το θνησιγενές χαλιφάτο
δημιουργήθηκε όταν η ιρανόδουλη κυβέρνηση Μαλίκι του Ιράκ, άνοιξε στο συριακό ISIS τις πύλες του σουνιτικού κομματιού του Ιράκ.

Το κεντρικό σημείο της ρώσικης επίθεσης στη Μέση Ανατολή είναι η Τουρκία. Αυτή είναι ο μόνος ισχυρός περιφερειακός παράγοντας που κόβει το
ρώσικο δρόμο για μια νικηφόρα επίθεση στον κόλπο των πετρελαίων τον
οποίο κρατάει έξω από τον έλεγχο του
ρωσο-ιρανικού άξονα η Σαουδική Αραβία. Ταυτόχρονα η Τουρκία είναι το
στρατηγικότερο εμπόδιο για το κατέβασμα του ρώσικου στόλου της Μαύρης θάλασσας στη Μεσόγειο για τη
στρατηγική ενεργειακή περικύκλωση
και ασφυξία της Ευρώπης.
Όσο και να φαίνεται περίεργο, το
μέλλον της Ευρώπης, το μέλλον της
ειρήνης, κρίνεται, σε μεγάλο βαθμό στο
αν θα μπορέσει η Τουρκία να υψώσει
το ανάστημά της στους νέους Χίτλερ,
ύστερα από την τρομακτικά γλοιώδη
στάση που έδειξαν απέναντι στη νεοχιτλερική Ρωσία οι ευρωπαίοι μονοπωλιστές απόγονοι του Τσάμπερλαιν και
του Νταλαντιέ.

Óåëßäá

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
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Ç ÊÁËÇ ÅËËÁÄÁ ÐÏÕ ÁÍÁ×ÁÉÔÉÆÅÉ ÊÁÉ Ç ÊÁÊÇ ÔÏÕÑÊÉÁ
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Ç åëëçíéêÞ áðÜôç-ðñïâïêÜôóéá ìå ôá 10 ìßëéá óôï Áéãáßï

Η

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που διακρίνεται για τη δουλικότητα της στον Πούτιν, πήρε από
την πρώτη στιγμή θέση ενάντια στην κατάρριψη του ρώσικου μαχητικού από την
Τουρκία.

Το κεντρικό επιχείρημα υπέρ του Πούτιν
που χρησιμοποιήθηκε από την κυβέρνηση
και σύσσωμη την «εθνική» αρθρογραφία, ήταν οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου της
Ελλάδας από την Τουρκία στο Αιγαίο, που
αφαιρούν τάχα από την Τουρκία το «ηθικό
δικαίωμα» να καταρρίπτει ξένα αεροπλάνα
για αντίστοιχες παραβιάσεις του δικού της εναέριου χώρου. Με το ίδιο σκεπτικό παρουσιάστηκε σαν «ειρηνόφιλη» η πρακτική των
αναχαιτίσεων που ακολουθεί το ελληνικό
κράτος σε αντίθεση με την τούρκικη βαναυσότητα.
Όλη αυτή η επιχειρηματολογία είναι ένα από τα πιο τρανταχτά δείγματα πολιτικής υποκρισίας και εξαπάτησης του λαού.
Γιατί δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των δύο

περιπτώσεων παραβιάσεων. Η παραβίαση
καταρχήν του τούρκικου εναέριου χώρου από τη Ρωσία, ήταν μία ξεκάθαρα επιθετική
κίνηση από την πλευρά της Ρωσίας, αφού
ανάμεσα στις δύο χώρες δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αμφισβήτησης για τον εναέριο
χώρο, και δεν θα μπορούσε να υπάρχει γιατί
δεν είναι γειτονικές χώρες. Η Ρωσία αφού
πήγε ουσιαστικά απρόσκλητη σε μια ξένη
χώρα, τη Συρία, για να τη βομβαρδίσει, μετά
άρχισε να παραβιάζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα μιας γειτονικής προς τη Συρία χώρας, της Τουρκίας.
Αντίθετα, μεταξύ των γειτονικών χωρών
Ελλάδας και Τουρκίας υπάρχουν για δεκαετίες αντιθέσεις στην οριοθέτηση των συνόρων στο Αιγαίο, τόσο στη θάλασσα όσο και,

κυρίως, στον αέρα, στις οποίες αντιθέσεις
δεν έχει έχει πάντα δίκιο η Ελλάδα, και μάλιστα ουσιαστικά δεν έχει δίκιο στο ζήτημα ακριβώς των εναέριων συνόρων στο Αιγαίο.
Δηλαδή αντίθετα από όσα ισχυρίζονται σύσσωμα τα κόμματα και κομματίδια της χώρας
εδώ και δεκαετίες, δεν τεκμηριώνεται η άποψη του διεθνούς δικαίου ότι υπάρχουν τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο όταν τα αεροπλάνα της περνάνε ανάμεσα στα 6 και στα
10 μίλια. Όπως αναλύουμε διεξοδικά στα
δύο παρακάτω κείμενα της Νέας Ανατολής η
Ελλάδα διατηρεί τα 10 μίλια στον εναέριο
χώρο της τη στιγμή που έχει προσδιορίσει
τα χωρικά της ύδατα στα 6 μίλια από τις ακτές. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ουσία
των σχέσεων καλής γειτονίας, όπως αποδεικνύεται στο πρώτο κείμενο (άρθρο γενικής τοποθέτησης της Νέας Ανατολής για το
Αιγαίο). Επίσης έρχεται σε σύγκρουση και

με την πρακτική όλων των κρατών του κόσμου να έχουν στα ίδια μίλια τα όρια τους σε
αέρα και θάλασσα, και κυρίως, όπως αποδεικνύεται από το δεύτερο κείμενο (απόσπασμα μεγαλύτερου άρθρου της Ν. Ανατολής) είναι ρητά αντίθετο με τη διεθνή σύμβαση
του Σικάγου του 1944 που την έχει υπογράψει και η χώρα μας το 1947. Γι αυτό η επίσημη Ελλάδα δεν έχει βρει ποτέ ουσιαστική υποστήριξη σε ότι αφορά τις τούρκικες παραβιάσεις ανάμεσα στα 6 και στα 10 μίλια
από καμιά τυπικά σύμμαχη χώρα σαν αυτές του ΝΑΤΟ που όχι τυχαία σύσσωμες τάχθηκαν με την Τουρκία τουλάχιστον ως προς
την παραβίαση του διεθνώς αποδεκτού χερσαίου και εναέριου χώρου της, ακόμα και αν
κάποιες διαφώνησαν πολιτικά με το ότι η
Τουρκία έριξε το αεροπλάνο.

óõíÝ÷åéá äßðëá

Ç ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ ÔÇÓ ÔÏÕÑÊÉÁÓ ÓÔÏÕÓ ÍÅÏÕÓ ÔÓÁÑÏÕÓ ÈÁ
ÊÑÉÍÅÉ ÔÏ ÌÅËËÏÍ ÔÇÓ ÅÉÑÇÍÇÓ ÓÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ
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10). Ôïõñêßá êáé ÍÁÔÏ äéáìáñôõñÞèçêáí ãéá ôéò ðñïêëÞóåéò, êáé ç ñùóéêÞ
ðëåõñÜ åðáíåéëçììÝíá åéäïðïéÞèçêå
ó÷åôéêÜ ìå ôïõò éó÷ýïíôåò ôïõñêéêïýò
êáíüíåò åìðëïêÞò óýìöùíá ìå ôïõò ïðïßïõò ïðïéáäÞðïôå ðñïóðÜèåéá óôñáôéùôéêÞò ðáñáâßáóçò áðü ôçí ðëåõñÜ
ôùí óõñéáêþí óõíüñùí èá áíôéìåôùðßæåôáé óáí óôñáôéùôéêüò óôü÷ïò. Óôéò 19/
11 êëçôåýèçêáí ï ñþóïò ðñÝóâçò êáèþò
êáé ï ñþóïò óôñáôéùôéêüò áêüëïõèïò
óôçí ¢ãêõñá, üìùò ç Ìüó÷á óõíÝ÷éóå
ôçí ðñüêëçóç ðáôþíôáò ðÜíù óôï ãåãïíüò üôé óýóóùìç ç Äýóç áíáãíþñéóå
ôïí çãåôéêü ôçò ñüëï óôï óõñéáêü ðïõëþíôáò Ýôóé ôïí áãþíá ôçò äçìïêñáôéêÞò óõñéáêÞò ðáôñéùôéêÞò áíôßóôáóçò
óôïí üëï êáé ðéï õðïôáêôéêü óôç Ñùóßá
¢óáíô.
Ç êáôÜññéøç ôïõ ñùóéêïý âïìâáñäéóôéêïý áðü ôçí Ôïõñêßá óôéò 24/11 ðñïêÜëåóå Ýíá ðñþôï ñÞãìá óå áõôü ôï ñùóï-äõôéêü ìÝôùðï ôçò íôñïðÞò. ÐÝñá
áðü ôç âïÞèåéá ðïõ ðñïóÝöåñå áõôÞ ç
êßíçóç óôï óõñéáêü ëáü, éäéáßôåñá óôïõò
ÔïõñêìÝíïõò ôçò Óõñßáò ðïõ äïëïöïíïýíôáé áðü ôéò ñùóéêÝò âüìâåò, öáíÝñùóå óå üëï ôïí êüóìï ôéò áñðáêôéêÝò
äéáèÝóåéò ôùí ñþóùí ÷ßôëåñ. Äçìéïýñãçóå íÝá äåäïìÝíá óôï ðåñéöåñåéáêü äéðëùìáôéêü ðáé÷íßäé: Ç Ôïõñêßá áíáäéÝôáîå ôá÷ýôáôá ôç äéðëùìáôßá ôçò êáé
Ýôåéíå ÷Ýñé öéëßáò óôï ÉóñáÞë ðïõ ôï
áðïîÝíùóå üôáí óôá ðëáßóéá ôçò éóëáìéóôéêÞò ôçò áíôéäñáóôéêÞò ðïëéôéêÞò
åíþèçêå åíáíôßïí ôïõ ìå ôïõò ãåíïíïêôüíïõò áíôéóçìßôåò ôçò ×áìÜò. ÌÜëéóôá ðñïóðÜèçóå íá ëýóåé ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ åß÷áí äçìéïõñãçèåß åîáéôßáò
ôïõ åðåéóïäßïõ ìå ôï Mavi Marmara åíþ ç ¢ãêõñá õðïó÷Ýèçêå íá ðåñéïñßóåé
ôéò åêåß äñáóôçñéüôçôåò ôçò ×áìÜò êáé
íá áðåëÜóåé ôï óôÝëå÷üò ôçò Áíïýñé
ÓÜëå÷ óôï ÉóñáÞë. ÅðéðëÝïí, ÷Üñç óôç
óõíå÷éæüìåíç óèåíáñÞ ôïõñêéêÞ óôÜóç
êáé óáí áðÜíôçóç óôéò êáôçãïñßåò ôïõ
Ðïýôéí ðåñß åìðëïêÞò ôïõ ðåñéâÜëëï-

íôïò ôïõ ôïýñêïõ ðñïÝäñïõ óôçí áãïñÜ
ðåôñåëáßïõ áðü ôï ÉSIS, ïé ÇÐÁ áíáêïßíùóáí íÝåò êõñþóåéò êáôÜ ñùóéêþí êáé
óõñéáêþí ïíôïôÞôùí ðïõ ëåéôïõñãïýí
ùò ìåóÜæïíôåò óôçí ðþëçóç ðåôñåëáßïõ áðü ôï ÉSIS ðñïò ôï êáèåóôþò ¢óáíô, êáèþò êáé êáôÜ ñùóéêþí åðé÷åéñÞóåùí êáé åðé÷åéñçìáôéþí ðïõ óôçñßæïõí ôï êáèåóôþò (Telegraph, 26/11).
¼ìùò ç ÷ïíôñüðåôóç êáé ìõùðéêÞ Äýóç ôùí ìïíïðùëéóôþí éìðåñéáëéóôþí
äåí åßíáé äéáôåèåéìÝíç íá äéáññÞîåé ôéò
ó÷Ýóåéò ôçò ìå ôïõò ñþóïõò ÷ßôëåñ ðñïêåéìÝíïõ íá äéáóþóåé ôçí Ôïõñêßá áðü
ôçí ðåñéêýêëùóç. Óå äçëþóåéò ôïõò áìÝóùò ìåôÜ ôï åðåéóüäéï, áíþôáôïé áìåñéêáíïß áîéùìáôïý÷ïé «Üäåéáóáí»
ôçí ¢ãêõñá õðïóôçñßæïíôáò üôé ôï ñþóéêï áåñïðëÜíï íáé ìåí åß÷å ðáñáâéÜóåé ôïí ôïõñêéêü åíáÝñéï ÷þñï áëëÜ ç
ôïýñêéêç áíôßäñáóç Þôáí õðåñâïëéêÞ
êáé âåâéáóìÝíç. Ç ãñáììÞ ôùí ÇÐÁ
êáé ãåíéêüôåñá ôçò Äýóçò áðÝíáíôé
óôçí Ôïõñêßá Þôáí «êïéôÜîôå íá ôá
âñåßôå ìå ôïõò Ñþóïõò êáé ìç ìáò ÷áëÜóåôå ôçí áíôé-ISIS óõììá÷ßá». Óôéò
ðñïóðÜèåéåò áðïìüíùóçò ôçò Ôïõñêßáò
óýíôïìá ðñïóôÝèçêå êáé ç áðüðåéñá íá
ìåôáâéâáóôåß óå áõôÞí ç åõèýíç ãéá ôï
ðñïóöõãéêü-ìåôáíáóôåõôéêü æÞôçìá.
Ç óé÷áìåñÞ åãêáôÜëåéøç ôçò Ôïõñêßáò áðü ôç Äýóç åßíáé áõôÞ ðïõ åíèáññýíåé ôïõò ñþóïõò íåïíáæÞäåò éìðåñéáëéóôÝò íá êëéìáêþíïõí ôïí ïéêïíïìéêü êáé äéðëùìáôéêü ðüëåìï åíáíôßïí
ôçò. Áõôüò ðåñéëáìâÜíåé ìéá óåéñÜ
óêëçñÝò äçëþóåéò, ôáðåéíùôéêÝò áðáéôÞóåéò óõãíþìçò êáé áíõðüóôáôåò êáôçãïñßåò ãéá óõììá÷ßá ¢ãêõñáò-ÉSIS, ïéêïíïìéêÝò êõñþóåéò – üðùò åßíáé ãéá
ðáñÜäåéãìá ç åðéâïëÞ âßæáò óå ôïýñêïõò ðïëßôåò ðïõ åðéóêÝðôïíôáé ôç Ñùóßá, ðåñéïñéóìïß óå ôïýñêïõò åðé÷åéñçìáôßåò ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé åêåß êáèþò êáé ðåñéïñéóìïß óôéò åéóáãùãÝò
ôïõñêéêþí ðñïúüíôùí – êáé óôñáôéùôéêÜ ìÝôñá, üðùò ç áðïóôïëÞ ôïõ ðïëåìéêïý ðëïßïõ Moskva ðïõ äéáèÝôåé Ýíá
óýóôçìá åöÜìéëëï ôùí S-300 óôá áíïé-

÷ôÜ ôçò ËáôôÜêåéáò, åãêáôÜóôáóç
ðõñáýëùí S-400 óôçí áåñïðïñéêÞ âÜóç ×ìÝéìéì êáé ðëÞñçò äéáêïðÞ ôçò åðéêïéíùíßáò áíÜìåóá óôá äýï åðéôåëåßá.
Óôï ìåôáîý ïé Ôïýñêïé ðïõ äéáìÝíïõí Þ
åðéóêÝðôïíôáé ôç Ñùóßá ðåñíïýí Üó÷çìåò þñåò. ÖïéôçôÝò, ôïõñßóôåò êáé åðé÷åéñçìáôßåò ðáñåíï÷ëïýíôáé óõóôçìáôéêÜ êáé äÝ÷ïíôáé áðåéëÝò, óõëëáìâÜíïíôáé ìå áóôåßåò êáôçãïñßåò êáé óôç
óõíÝ÷åéá áðåëáýíïíôáé. Ðñüêåéôáé ãéá
ìéá êáèáñÜ ñáôóéóôéêÞ ðïëéôéêÞ. Ç áíôéôïýñêéêç õóôåñßá Ýöôáóå ìÝ÷ñéò
óçìåßïõ íá æçôåßôáé áðü ôïõñéóôéêïýò
ðñÜêôïñåò óôç Ñùóßá íá óôáìáôÞóïõí
íá ðùëïýí ðáêÝôá äéáêïðþí êáé íá
äéáêüøïõí ðôÞóåéò ôóÜñôåñ ðñïò ôçí
Ôïõñêßá, Þ áêüìá óôï óçìåßï íá áðáãïñåýïíôáé óå áèëçôéêÜ óùìáôåßá íá
ìåôáãñÜöïõí ôïýñêïõò ðïäïóöáéñéóôÝò!
Ç ðéï ðñïêëçôéêÞ ßóùò áðü üëåò ôéò
êéíÞóåéò ôùí ñþóùí ÷ßôëåñ Þôáí ç ðáñåíü÷ëçóç ôïõñêéêïý áëéåõôéêïý óôá
äéåèíÞ ýäáôá áíïé÷ôÜ ôçò ËÞìíïõ óôéò
13/12 áðü ôç ñùóéêÞ öñåãÜôá Smetlivy
ìå ôç ÷ñÞóç ðñáãìáôéêþí åêöïâéóôéêþí
ðõñþí!
Ç ñùóéêÞ ðåñéêýêëùóç áíáãêÜæåé ôçí
Ôïõñêßá íá ðÜñåé ìÝôñá áðåãêëùâéóìïý.
¸ôóé åêôüò áðü ôçí áðüðåéñá óõìöéëßùóçò ìå ôï ÉóñáÞë (ðïõ üìùò êõâåñíÜôáé áðü ôïí öéëïñþóï ÍåôáíéÜ÷ïõ) óõìöùíåßôáé ç åðéôÜ÷õíóç ôçò êáôáóêåõÞò áãùãïý öõóéêïý áåñßïõ áðü ôï ÁæåñìðáúôæÜí, êáé åðéâåâáéþíåôáé ç óõììá÷ßá ôçò áõôüíïìçò êïõñäéêÞò êõâÝñíçóçò ôïõ Â. ÉñÜê ìå ôçí ¢ãêõñá. Ìéá
íÝá ðçãÞ Ýíôáóçò äçìéïõñãÞèçêå ìå ôçí
áðïóôïëÞ ôïõñêéêÞò óôñáôéùôéêÞò äýíáìçò ãéá ôçí åêðáßäåõóç ôùí êïýñäùí ìá÷çôþí ôïõ Ìðáñæáíß óôï Â. ÉñÜê ýóôåñá áðü ðëçñïöïñßåò ãéá ó÷åäéáæüìåíåò åðéèÝóåéò ôïõ ISIS êáôÜ ôùí
ôïýñêùí åêðáéäåõôþí ðïõ Þäç äñïõí åêåß. Ç éñáíüäïõëç êõâÝñíçóç Áë-ÁìðÜíôé ôïõ ÉñÜê áîßùóå ôçí Üìåóç áðï÷þñçóÞ ôïõò ãéáôß üðùò åßðå ç áðïóôïëÞ ôùí óôñáôåõìÜôùí Ýãéíå ÷ùñßò
ôçí ÝãêñéóÞ ôçò êáé Ýóôåéëå ôï èÝìá

óôïí ÏÇÅ. Ïé ÇÐÁ ìå ôç óåéñÜ ôïõò
êáôóÜäéáóáí ôçí Ôïõñêßá ðïõ ìå ôç óåéñÜ ôçò îåêßíçóå ôçí áðüóõñóç ôùí óôñáôåõìÜôùí ôçò. Ôï ðåñéóôáôéêü ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü ôç ÂáãäÜôç óáí ðñïðáãáíäéóôéêü ìÝóï åíßó÷õóçò ôçò óõììá÷ßáò ôïõ ìå ôï ÉñÜí êáé ôç Ñùóßá.
Äåí åßíáé ìüíï ï ôïýñêéêïò ëáüò, áëëÜ êÜèå ëáüò óôïí êüóìï äåí êáôáèÝôåé åýêïëá ôá üðëá üôáí äÝ÷åôáé ùìÝò
ðñïêëÞóåéò. Åðéðñüóèåôá ðáñÜ ôá ãåíéêÜ áíôéäñáóôéêÜ ôçò ÷áñáêôçñéóôéêÜ
ç ôïýñêéêç áóôéêÞ ôÜîç, áíôßèåôá ìå ôçí
åëëçíéêÞ, Ý÷åé êÜíåé óôá íéÜôá ôçò
Ýíáí ìåãÜëï åèíéêü áíôééìðåñéáëéóôéêü áãþíá ðñÜãìá ðñÜãìá ðïõ ôçò åðéôñÝðåé íá ôçñåß ìßá ìÝ÷ñé óôéãìÞò èáññáëÝá óôÜóç áíôßóôáóçò óôá íåïôóáñéêÜ áñðá÷ôéêÜ êáé Ýôóé íá äßíåé ìåãÜëï êïõñÜãéï óôïõò ëáïýò ôçò Ïõêñáíßáò, ôçò Ãåùñãßáò êáé ôçò Óõñßáò ðïõ äÝ÷ïíôáé åéóâïëÝò êáé áðåéëïýíôáé ìå õðïäïýëùóç êáé áöáíéóìü. Ç âáèýôåñç
áäõíáìßá ôùí ðéï åðéèåôéêþí éìðåñéáëéóôþí ðïõ ðñïäéêÜæåé êáé ôçí ôåëéêÞ
ôïõò Þôôá åßíáé óýìöùíá ìå ôïí ÌÜï
Ôóå Ôïõíãê ç êáôáäéêáóìÝíç ðñïóðÜèåéá ôïõò íá ðéÜóïõí ìå ôï Ýíá ÷Ýñé ðïëëÝò ìýãåò ôáõôü÷ñïíá. Ç Ñùóßá Ý÷åé
áéöíéäéÜóåé ôïí ðëáíÞôç ìå ôçí åäþ êáé
äåêáåôßåò ðñïåôïéìáóìÝíç èñéáìâåõôéêÞ ðñïÝëáóÞ ôçò óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ,
êáé áóöáëþò ðïëëÝò æçìéÝò áêüìá èá
êÜíåé åêåß, üìùò ôáõôü÷ñïíá Þäç Ý÷åé
áñ÷ßóåé êáé áõôÞ íá öôéÜ÷íåé ôïõò ïñêéóìÝíïõò å÷èñïýò ôçò, ôïõò ëáïýò ðïõ
áêüìá êáé áí áñ÷éêÜ ÷åéñïêñïôïýí ôïõò
áðñüóêëçôïõò áðåëåõèåñùôÝò ôïõò óýíôïìá ôïõò ðáßñíïõí óôï êõíÞãé. Ìéá
ôÝôïéá åîÝëéîç, êáôÜ ôç ãíþìç ìáò áíáðüöåõêôç, èá äþóåé áñêåôü ÷ñüíï
óôçí êïéìéóìÝíç Åõñþðç íá îõðíÞóåé
áðü ôï ëÞèáñãï óôïí ïðïßï ôçí Ý÷ïõí
ñßîåé ïé ÷ïíôñüðåôóïé, âïõëéìéêïß ãéá Þóõ÷á êÝñäç êáé áíéóôüñçôïé ìïíïðùëéóôÝò çãÝôåò ôçò.
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Πρώτο Κείμενο
Άρθρο της Νέας Ανατολής που δημοσιεύτηκε στον αριθμό φύλλου 218 στις 11/
10/1994
<<ΝΑΙ ΣΤΑ 12 ΜΙΛΙΑ- ΔΙΑΥΛΟΙ ΣΤΗΝ
ΤΟΥΡΚΙΑ.
ΟΧΙ ΣΤΗΝ « ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ»
ΡΩΣΙΑΣ- Η.Π.Α
Στις 16 του Νοέμβρη μπαίνει σε εφαρμογή
η σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Αυτή η σύμβαση είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της Τρίτης Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας που διάρκεσε 9 χρόνια από τα
1973 ως τα 1982. Αυτή η Συνδιάσκεψη ήταν
η πιο κολοσσιαία διαπραγμάτευση ανάμεσα
σε κράτη στην ιστορία σε ότι αφορά τον αριθμό των κρατών που περιέλαβε -όλα τα κράτη
του κόσμου- και το εύρος των θεμάτων με τα
οποία καταπιάστηκε, όλα τα επίμαχα ζητήματα
που αφορούν το δίκαιο της θάλασσας.
Τα άρθρα αυτής της Σύμβασης αποτελούν
ένα σύνολο από κανόνες διεθνούς συμπεριφοράς που περιβάλλονται από μεγάλο κύρος αλλά δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος.
Υπάρχουν διατάξεις που έχουν αποκτήσει
πραχτικά και θεωρητικά τόση ισχύ ώστε να
επιβάλλονται πολιτικά, ηθικά και νομικά, ακόμα και σε χώρες που δεν έχουν υπογράψει
τη Σύμβαση και διατάξεις που είναι εύθραυστες, γιατί είναι προϊόν αμφίρροπων συσχετισμών δύναμης ανάμεσα στις χώρες που
πήραν μέρος στη διαδικασία της Τρίτης Συνδιάσκεψης.
Όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση έτσι
και η Σύμβαση αυτή είναι προϊόν των πρακτικών συσχετισμών δύναμης σε παγκόσμια κλίμακα ανάμεσα στις βασικές ομάδες των κρατών του σημερινού κόσμου. Πρόκειται για τις
δύο υπερδυνάμεις από τη μια μεριά και τις
χώρες του τρίτου κόσμου από την άλλη που
αποτελούν τους δύο μεγαλύτερους πόλους
των παγκόσμιων αντιθέσεων, ενώ στη μέση
βρίσκονται οι χώρες του δεύτερου κόσμου,
δηλαδή οι ιμπεριαλιστικές χώρες δεύτερης
κατηγορίας (Δ. Ευρώπη, Ιαπωνία, Καναδάς,
Αυστραλία).
Έτσι η Σύμβαση του ’82 εκφράζει από τη
μια μεριά την αναπτυσσόμενη δύναμη των χωρών του τρίτου κόσμου που εμφανίστηκαν με
μεγάλη ορμή, κυρίως σαν ομάδα των 77 στις
πολύχρονες διαπραγματεύσεις και που πέτυχαν νίκες σε πολλούς τομείς, αλλά από την
άλλη εκφράζει την τελική κυριαρχία των υπερδυνάμεων σε ένα χώρο όπως η θάλασσα
που πάντα αποτελεί εργαλείο ισχύος, αλλά
και έπαθλο κάθε παγκόσμιου ηγεμονισμού.
Η Σύμβαση του ’82 πρόκειται να απασχολήσει στο μέλλον πολύ το λαό μας, γιατί σε
αυτή θα αναζητήσουν τα κύρια επιχειρήματά
τους οι ρωσόδουλοι για να ρίξουν το λαό μας,
στο μεγάλο πόλεμο ενάντια στην Τουρκία.
Ιδιαίτερα εκεί θα βρουν κύριο επιχείρημα αυτής της πολιτικής πολέμου που είναι τα 12 μίλια. Πάνω από την υφαλοκρηπίδα, πάνω από τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, πάνω
από τοFIRκαι τα νατοϊκά στρατηγεία σταδιακά θα ξεπροβάλλουν τα 12 μίλια σαν η βασική σημαία του “Ελληνισμού” στον επερχόμενο Ελληνοτουρκικό πόλεμο.
Θα βρίσκεται εκεί η σημαία, γιατί εκεί ακριβώς ο πόλεμος που θα κηρύξει η Ρωσία στην
Τουρκία μέσω Ελλάδας θα φαίνεται σαν δίκαιος. Εκεί στα 12 μίλια, η Τουρκία θα έχει
την πιο μεγάλη απομόνωση στον Τρίτο Κόσμο και στην Ευρώπη και εκεί ο δικός μας
λαός θα είναι πιο επιρρεπής στο να πιστέψει
ότι έχει συνολικά το δίκιο με το μέρος του, επειδή ο πόλεμος ξεκίνησε γι’ αυτόν ακριβώς
το λόγο.
Πραγματικά τα 12 μίλια για τα χωρικά ύδατα (που λέγονται και αιγιαλίτιδα ζώνη) είναι από εκείνα τα σημεία της Σύμβασης του ’82
που έχουν πίσω τους την πιο μεγάλη υποστήριξη των κρατών.
Μπορούμε να πούμε ότι τα μίλια είναι ο κοινός παρανομαστής στις διεκδικήσεις του τρίτου κόσμου πάνω στη θάλασσα και από τις
διατάξεις εκείνες πούχουν ισχύ εθιμικού διε-
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θνούς κανόνα, δηλαδή διεθνή νομική ισχύ όχι
μόνο για τις χώρες που υπογράφουν αλλά
και για εκείνες που δεν υπογράφουν τη Σύμβαση.
Για μια ολόκληρη ιστορική περίοδο οι μεγάλες ναυτικές δυνάμεις έδωσαν πάλη για τον
περιορισμό του εύρους των χωρικών υδάτων,
όπως έδωσαν πάλη και για τον περιορισμό
της οικονομικής ζώνης των παράκτιων κρατών, που εκτείνεται πια στα 200 μίλια σύμφωνα με τη Σύμβαση του ’82, και για τον περιορισμό της υφαλοκρηπίδας.
Εκεί ακριβώς άλλωστε βρίσκονται οι νίκες
του Τρίτου κόσμου στην Τρίτη Συνδιάσκεψη
για το Δίκαιο της Θάλασσας. Το μεγάλο ρεύμα της κρατικής ανεξαρτησίας μεταφράζεται
σε εθνική κυριαρχία, δηλαδή σε οικονομική,
στρατιωτική, νομική-πολιτική στα 12 μίλια και
μόνο σε οικονομική κυριαρχία στην πολύ ευρύτερη οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα.
Οι μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, που
είναι πάντα ναυτικές δυνάμεις πασχίζουν να
περιορίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα των
πιο αδύναμων κρατών υψώνοντας τη σημαία
της «ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» και τη σημαία του «πλούτου των θαλασσών σαν πλούτου όλης της ανθρωπότητας».
Όμως τα 12 μίλια όπως τα θέλουν οι πιο
αδύναμες χώρες δεν έρχονται σ’ αντίθεση
στην ελεύθερη εμπορική ναυσιπλοΐα, που αποτελεί προοδευτικό παράγοντα στην παγκόσμια κοινωνική εξέλιξη, αλλά διεκδικούνται και
εννοούνται σαν φραγμός στην αυθαιρεσία των
πολεμικών στόλων και των αεροπλάνων των
μεγάλων δυνάμεων. Όσο για τον πλούτο της
θάλασσας, αυτός γίνεται για τους ιμπεριαλιστές «πλούτος της ανθρωπότητας» μόνο και
μόνο επειδή το μόνο τμήμα της ανθρωπότητας που σήμερα διαθέτει τα μέσα για να υπεραλιεύσει και να αντλήσει κάθε είδους ενέργεια από τους βυθούς των θαλασσών είναι το ιμπεριαλιστικό της τμήμα, δηλαδή τα καμιά ντουζίνα κράτη που εκμεταλλεύονται όλο
τον πληθυσμό της γης.
Και σαν μέσο λοιπόν μεταφοράς και σαν
μέσο παραγωγής η θάλασσα για τους ιμπεριαλιστές ανήκει στους ίδιους.
Είναι όμως ιδιαίτερα ζήτημα αρχής για τους
ιμπεριαλιστές η ιδιοκτησία της θάλασσας σαν
μέσο μεταφοράς της πολεμικής τους ισχύος.
Για να διασφαλίσουν την πολιτική και οικονομική τους κυριαρχία στον πλανήτη και για
να ανταγωνιστούν ο ένας τον άλλο οι ιμπεριαλιστές πρέπει να μπορούν να βρίσκονται
παντού με τους πολεμικούς τους στόλους
που έχουν γίνει σήμερα συγκροτήματα πολέμου, όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και στη
στεριά και στον αέρα. Γι’ αυτό εκεί στα 12 μίλια όπου μπαίνουν οι περιορισμοί στη μεταφορά της πολεμικής τους ισχύος, εκεί ακριβώς οι ιμπεριαλιστές και κύρια οι δύο υπερδυνάμεις -που είναι ο συμπυκνωμένος ιμπεριαλισμός στο σύγχρονο κόσμο- έδωσαν την
πιο αποφασιστική τους πάλη στην Τρίτη Συνδιάσκεψη. ΗΠΑ και Ρωσία πίεσαν αφόρητα
όλες τις χώρες και κατάφεραν τελικά να αφαιρέσουν ένα μεγάλο μέρος από τη νίκη των
καταπιεσμένων στο ζήτημα των 12 μιλίων.
Κατάφεραν να περάσουν το δικαίωμα της «αβλαβούς διέλευσης» μέσα από τα χωρικά ύδατα και για τα πολεμικά τους πλοία, ενώ
πέτυχαν για τους θαλάσσιους διαύλους, τα
θαλάσσια στενά να περάσουν το δικαίωμα της
«ελεύθερης διέλευσης». Έτσι πέτυχαν, ώστε
τα 12 μίλια να γίνουν ένα θλιβερά διάτρητο κυριαρχικό δικαίωμα.
ΑΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ
Ας δούμε όμως λίγο περισσότερο τι σημαίνουν αυτοί οι δύο όροι «αβλαβής,
(inoffensive,innocent) και «ελεύθερη» (transit) διέλευση.
Η ίδια η Σύμβαση ονομάζει αβλαβή τη διέλευση όταν «δεν προσβάλλει την ειρήνη, την
τάξη και την ασφάλεια του παράκτιου κράτους» -Άρθρο 19 παρ.1 - και επεξηγεί παρακάτω τι εννοεί αναφέροντας τα πράγματα
που προσβάλλουν την ειρήνη, την τάξη κλπ.
Συνοπτικά λέμε ότι αυτά είναι η μη χρήση
βίας, η απειλή βίας ενάντια στο παράκτιο κράτος, τα ναυτικά στρατιωτικά γυμνάσια, η συλλογή στρατιωτικών πληροφοριών, η εχθρική

προπαγάνδα, η αποβίβαση επιβίβαση εμπορευμάτων και προσώπων ενάντια στους νόμους του παράκτιου κράτους, η ρύπανση, το
ψάρεμα, οι έρευνες και οι δειγματοληψίες, οι
παρενοχλήσεις των επικοινωνιών του άλλου
κράτους και κάθε άλλη δραστηριότητα που
δεν έχει σχέση με τη διέλευση (άρθρο 19 παρ.
2).
Πουθενά δεν υπάρχει απαγόρευση για τη
διέλευση πολεμικών πλοίων. Αυτή τη μάχη την
έχασαν όσοι την έδωσαν στην Τρίτη Συνδιάσκεψη. Κι όμως δεν υπάρχει τίποτα πιο βάναυσο για την εδαφική κυριαρχία που μέρος
της είναι η κυριαρχία στα χωριά ύδατα από το
να περνάνε από αυτά οι ξένοι στόλοι.
Ωστόσο για τον τρίτο κόσμο και γενικά τις
μη ισχυρές ναυτικές δυνάμεις έμειναν μερικοί
βασικοί πόντοι κυριαρχίας που οι ηγεμονιστές
δεν μπόρεσαν να αφαιρέσουν. Έμεινε η απαγόρευση να περνάνε αεροπλάνα και στον
αέρα και πάνω στα πλοία (δηλαδή η διάβαση αεροπλανοφόρων) και η απαγόρευση διάβασης υποβρυχίων σε κατάδυση. (άρθρο 19
παρ. 2,3 άρθρο 20).
Εδώ χρειάζεται μια ουσιαστική διευκρίνιση.
Όταν λέμε ότι οι χώρες που ζητούσαν απαγόρευση της διέλευσης πολεμικών πλοίων,
(ή καλύτερα που ζητούσαν να επιτρέπεται η
διέλευσή τους μόνο αν ζητηθεί πρώτα άδεια
από το παράκτιο κράτος) έχασαν τη μάχη, και
δεν εννοούμε ότι ήταν υποχρεωμένα να συμμορφωθούν στις διατάξεις της Σύμβασης ’82.
Πολλές χώρες του τρίτου κόσμου έφτιαξαν
κρατικό νόμο βάσει του οποίου δεν μπορούσε κανένα πολεμικό πλοίο να περάσει από
τα χωρικά τους ύδατα δίχως άδεια ή προηγούμενη ειδοποίηση ακόμα και εάν είχαν υπογράψει τη Σύμβαση του ’82.
Τέτοιες χώρες είναι η Βιρμανία, η Υεμένη, το
Πακιστάν, η Σρι Λάνκα, η Σομαλία, η Ινδία, η
Ν. Κορέα, οι Σεϋχέλλες και η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος μάλιστα πρόσθεσε δίπλα στην υπογραφή της Σύμβασης του ’82 και μια δήλωση
ότι η ίδια απαιτούσε προηγούμενη ειδοποίηση για τη διέλευση πολεμικών από τα χωρικά
της
ύδατα
(R.DupuyTraitedunouveauDroitdelamer, σελ.
772).
Είναι φανερό ότι κανένα κράτος δεν είναι υποχρεωμένο να συμμορφωθεί με κάθε διάταξη της Σύμβασης του ’82, ιδιαίτερα με εκείνες τις διατάξεις που είναι αδυνατισμένες νομικά, πολιτικά και ηθικά, όπως αυτές που έχουν επιβληθεί με την πολιτική βία στα μέλη
της Τρίτης Συνδιάκεψης από τις δύο υπερδυνάμεις και άλλες ισχυρά ναυτικές χώρες.
Σε νομική γλώσσα αναδιατυπώνεται ως εξής:
Ενώ τα 12 μίλια σαν τέτοια έχουν ισχύ διεθνούς νόμου ή αλλιώς έχουν γενική εθιμική
ισχύ και επιβάλλονται πολιτικά ακόμα και σε
όσους δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση, η
αβλαβής διέλευση των πολεμικών πλοίων είναι νομικά ασαφής, εύθραυστη, τρωτή και έχει μια σχετική πολιτική ισχύ μόνο για τους
συμβαλλόμενους της Σύμβασης που δεν έχουν κάνει κάποια αντίθετη σε αυτό δήλωση.
Με λίγα λόγια η βία των δύο υπερδυνάμεων
δεν είναι αρκετή μόνη της για να διαμορφώνει
ισχυρούς κανόνες διεθνούς δικαίου.
Αυτή την παρατήρηση θα τη θυμηθούμε παρακάτω, όταν θα έρθουμε συγκεκριμένα στα
12 μίλα του Αιγαίου.
Προς το παρόν θα χρειαστεί να συνεχίσουμε γύρω από τη μάχη της Τρίτης Συνδιάσκεψης για την υπεράσπιση ή την εκπόρθηση των
12 μιλίων.
Οι δυο υπερδυνάμεις και οι μεγάλες ναυτικές δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ιαπωνία) έμειναν ικανοποιημένες από την επιτυχία τους
στην «αβλαβή διέλευση» των πολεμικών
τους.
Όμως ακόμα και η αβλαβής διέλευση τους
ενοχλούσε όταν επρόκειτο να περάσουν από διεθνή Στενά μεγάλης σημασίας, όπως το
Γιβραλτάρ. Η Μαλάκα (Σιγκαπούρη-Ινδονησία), το Ορμούζ (Περσικός κόλπος) και τα στενά της Ερυθράς Θάλασσας (Για τα Δαρδανέλλια η Σύμβαση του ’82 αφήνει την πρωτοκαθεδρία στη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936).
Αυτά τα Στενά όταν τα χωρικά ύδατα ήταν 6
μίλια άφηναν στους ηγεμονιστές μια λωρίδα
θάλασσας για εντελώς ελεύθερη διέλευση
χωρίς να τους υποχρεώνουν να δίνουν λο-
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γαριασμό σε κανέναν. Τα 12 μίλια όμως τους
υποχρέωναν σε «αβλαβή διέλευση». Η «αβλαβής διέλευση» τους χτύπαγε στο ότι δεν
μπορούσαν να περάσουν τα αεροπλάνα τους
δίχως άδεια ή προηγούμενη ειδοποίηση και
τους υποχρέωνε να φανερώσουν τις κινήσεις
των υποβρυχίων τους, ιδιαίτερα των πυρηνικών.
Έτσι σε ότι αφορούσε τα στρατηγικής σημασίας Στενά, οι υπερδυνάμεις σκάρωσαν τη
νομική κατασκευή της «ελεύθερης διέλευσης»
που σημαίνει ότι και τα πολεμικά αεροπλάνα
περνάνε ανεμπόδιστα, δίχως άδεια και τα υποβρύχια περνάνε σε κατάδυση.
Αυτό προκάλεσε θύελλα μέσα στη Συνδιάσκεψη αλλά το μέτωπο των χωρών που είχαν άμεσο συμφέρον να μην περάσει αυτή η
ουσιαστική και ξεδιάντροπη κατάργηση των
12 μιλίων ήταν πολύ μικρό σε όγκο. Σε αυτό
το μέτωπο ήταν και η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο, η Ισπανία, η Ινδονησία, η Μαλαισία, το
Μαρόκο, οι Φιλιππίνες και η Υεμένη. Αυτές οι
χώρες μία-μία υπόκυψαν και πρώτη και καλύτερη η Ελλάδα, ενώ έδωσε μέχρι το τέλος
μια λυσσασμένη μάχη, η Ισπανία ζητώντας έστω μια ελάχιστη παρεμπόδιση της «ελεύθερης διέλευσης». Όμως καμιά της πρόταση
δεν πέρασε στις ψηφοφορίες. Τουλάχιστον όμως η Ισπανία δήλωσε διαφωνία στη Σύμβαση σε αυτό το ζήτημα και επιμένει ακόμα
και τώρα να καταγγέλει την παραβίαση της κυριαρχίας της στο μισό Γιβραλτάρ, ενώ το Μαρόκο που ελέγχει το άλλο μισό συμβιβάστηκε.
ΤΑ 12 ΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Ας έρθουμε λοιπόν στο Αιγαίο μετά από αυτή τη γενική τοποθέτηση του ζητήματος.
Τι συμβαίνει με τα ελληνικά 12 μίλια; Τι σημαίνουν από την άποψη της εθνικής κυριαρχίας; Σε ποιο παγκόσμιο ρεύμα βρίσκεται αυτή
η διεκδίκηση από την πλευρά της Ελλάδας;
Η διεκδίκηση αυτή από την πλευρά της Ελλάδας βρίσκεται στο ρεύμα της διάσπασης
του τριτοκοσμικού μετώπου, ενάντια στις δύο
υπερδυνάμεις και όχι στην προοδευτική πλευρά που γενικά απαιτεί τα 12 μίλια των χωρικών υδάτων.
Τα 12 μίλια στο Αιγαίο είναι εργαλείο αντιτούρκικης πολιτικής και όχι αντιυπερδυναμικής. Ακόμα περισσότερο τώρα προορίζονται
σαν αιχμή του δόρατος της ρώσικης πολιτικής στο Αιγαίο.
Η ουσία της πολιτικής των 12 μιλίων φανερώνεται στο ότι η Ελλάδα, όχι μόνο δεν πρόβαλε καμιά απολύτως αντίσταση στο καθεστώς της «ελεύθερης διέλευσης» από τα Στενά στο κλείσιμο των εργασιών της Τρίτης Συνδιάσκεψης για το Δίκαιο της Θάλασσας, πριν
υπογραφεί η σύμβαση του 1982, αλλά έφτασε
στο σημείο να κάνει μια τερατώδη παραχώρηση στις υπερδυνάμεις και πιο συγκεκριμένα στη Ρωσία που από το 1975 διαμαρτυρήθηκε για την ενδεχόμενη επέκταση σε 12 μίλια των ελληνικών χωρικών υδάτων.
Συγκεκριμένα όταν υπόγραψε τη Σύμβαση
το 1982, η Ελλάδα έκανε μια δήλωση ότι:«έχει την ευθύνη όπως προσδιορίσει τον ή τους
διαδρόμους εκείνους μέσω των εναλλακτικών
τούτων Στενών δια των οποίων τα πλοία και
αεροπλάνα τρίτων χωρών θα δύνανται να διακινούνται υπό καθεστώςTransitPassage”(Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Άρθρο του Ροζάκη
για τα 12 μίλια).
Ενώ δηλαδή, η Ελλάδα είχε φέρει αντιρρήσεις στην αρχή των εργασιών της Τρίτης Συνδιάσκεψης το 1973, όταν ακόμα η πολιτική
της ήταν σοβινιστική, αντιτούρκικη επί δικτατορίας, το 1982 με κυβέρνηση του πράχτορα
της Ρωσίας Παπανδρέου, έδωσε σαν αντάλλαγμα για τα 12 μίλια στη Ρωσία το δικαίωμα
της «ελεύθερης διέλευσης», πηγαίνοντας ακόμα πιο δεξιά από τη χούντα.
Όμως η Ελλάδα ήταν η πιο βεβαρημένη χώρα που θα μπορούσε να υπάρχει από το καθεστώς της «ελεύθερης διέλευσης». Και να
γιατί.
Τα 12 μίλια στο Αιγαίο κόβουν αυτή τη θάλασσα στη μέση για τα πολεμικά αεροπλάνα
και τα υποβρύχια όλων των χωρών.
Αυτό γίνεται, γιατί οι Κυκλάδες και τα Δωδε-
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κάνησα σχηματίζουν μια πλατειά αλυσίδα
πλάτους πολλών ναυτικών μιλίων από τις δυτικές ακτές της Τουρκίας ως την Ηπειρωτική
νότια Ελλάδα, που αποτελείται από νερά περικλείνονται στα 12 μίλια γύρω από καθένα από αυτά τα πολυάριθμα νησιά.
Στο σημείο αυτό το Αιγαίο γίνεται Διεθνές
στρατηγικό στενό, το οποίο σύμφωνα με τη
Σύμβαση του ’82 υπάγεται στη ρύθμιση της
«ελεύθερης διέλευσης» (Passageentransit),
καθώς από το σημείο αυτό περνάει υποχρεωτικά η ναυτική γραμμή που ενώνει τη Μαύρη Θάλασσα με τη Μεσόγειο. Με λίγα λόγια
το νότιο Αιγαίο μεταβάλλεται με την επέκταση
των χωρικών υδάτων από 6 σε 12 μίλια σε
Στενό (από τη νομική άποψη του 1982) όπως
τα Δαρδανέλια ή το Γιβραλτάρ).
Όπως, όμως γράψαμε παραπάνω, Στενό
δεν σημαίνει σώνει και καλά υποταγή στην ελεεινή σε αυτό το σημείο Σύμβαση του ’82. Κι
όμως αυτό σήμαινε για την Ελλάδα που έφτασε στο σημείο να κάνει την παραπάνω
δουλική προς τη Ρωσία δήλωση πουλώντας
όλον τον τρίτο κόσμο και τις «συμπάσχουσες
χώρες» των Στενών που πιέζονται να δεχτούν
την «ελεύθερη διέλευση». Κι όλα αυτά για να
στριμώξει την Τουρκία που παθαίνει ασφυξία
με τα 12 μίλια.
Η δήλωση του ’82 της παπανδρεϊκής Ελλάδας σημαίνει: Ναι στην «ελεύθερη» διέλευση των στόλων των μεγάλων δυνάμεων και
μάλιστα όχι μόνον από έναν όπως έχει υποχρέωση, αλλά ενδεχόμενα από πολλούς διαδρόμους όπως λέει η δήλωση του ’82, που
αναφέρεται«στον ή στους διαδρόμους».Όχι
στην «ελεύθερη διέλευση» των τούρκικων αεροπλάνων και υποβρυχίων από το μεγαλύτερο τμήμα των τούρκικων ακτών του ανατολικού Αιγαίου προς το κεντρικό Αιγαίο.
Αν προσέξει κανείς το χάρτη, θα διαπιστώσει ότι για τα τούρκικα πλοία πολεμικά ή εμπορικά, που θέλουν να βγουν από το λιμάνι
της Σμύρνης προς το κεντρικό Αιγαίο ισχύουν οι κανόνες της «αβλαβούς διέλευσης»,
καθώς θα πρέπει να περνάνε από τον κλειστό, λόγω 12 μιλίων δίαυλο Λέσβου-Χίου,
ενώ για τα ρώσικα πλοία που κατεβαίνουν από τη Μαύρη Θάλασσα, η διέλευση θα είναι
«ελεύθερη» για να διασχίσουν από πάνω ως
κάτω το Αιγαίο.
Αν η στάση της Ελλάδας ήταν στην κατεύθυνση των τριτοκοσμικών 12 μιλίων θα έκανε ακριβώς το αντίθετο.
Θα έκανε μια δήλωση σαν της Ισπανίας και
θα έκανε νόμο του κράτους την απαίτησή της
για άδεια προκειμένου να περάσουν πολεμικά και αεροπλάνα από την «αλυσίδα» των
12 μιλίων του νότιου Αιγαίου. Ταυτόχρονα με
μια διμερή συμφωνία με την Τουρκία που είναι αιγαιακό κράτος θα εξασφάλιζε ελεύθερη
διέλευση προς το κεντρικό Αιγαίο και τη Μεσόγειο για τα πλοία της και τα αεροπλάνα της
σε ειδικούς για αυτό το σκοπό διαύλους. Τέτοιες διμερείς σχέσεις υπάρχουν ανάμεσα σε
κράτη και κανείς δεν μπορεί να τις εμποδίσει.
ΤΑ ΕΞΙ, ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ
ΜΙΛΙΑ
Από σημαία λοιπόν του τρίτου κόσμου, ενάντια στις υπερδυνάμεις και τον ιμπεριαλισμό, οι ρωσόδουλοι και οι σοβινιστές της Ελλάδας μετέτρεψαν τα 12 μίλια σε σημαία πάλης ενάντια σε μια τριτοκοσμική χώρα, σε συμμαχία με τις υπερδυνάμεις και τον ιμπεριαλισμό. Από σημαία ειρήνης τη μετατρέψανε σε
σημαία πολέμου. Από σημαία εθνικής κυριαρχίας, σε σημαία υποτέλειας. Άλλωστε τι
δεν έχουν αντιστρέψει ώστε να απαιτούμε να
κρατήσουν όρθια τα 12 μίλια.
Η υποκρισία των ρωσόδουλων και των σοβινιστών φανερώνεται, όμως ακόμα πιο ανάγλυφα στο ότι ενώ επισείουν τα 12 μίλια δεν
τα πραγματοποιούν. Η αντίφαση φθάνει στην
άκρη της με τον εναέριο χώρο στα 10 μίλια
και όχι στα 6 που είναι τα θαλάσσιά της. Η
Ελλάδα του Παπανδρέου γίνεται η χώρα με
τα τρία εθνικά σύνορα, τα 6, τα 10 και τα 12
μίλια.

Τα έξι μίλια είναι τα σημερινά όρια της αιγιαλίτιδας ζώνης (των χωρικών υδάτων). Αυτά
έπρεπε να είναι και τα όρια του εναέριου χώρου, όπως συμβαίνει με όλες τις χώρες του
κόσμου.
Όμως η Ελλάδα τα έχει βάλει στα 10 μίλια
από το 1931, πριν υπάρξει το οποιοδήποτε
πρόβλημα με την Τουρκία και πριν καλά-καλά υπάρξει αεροπορία, και τα διατηρεί εκεί και
επιμένει ιδιαίτερα ο Παπανδρέου σε αυτά. Όπως γράφει σ’ ένα άρθρο του στον Οικ. Ταχυδρόμο ο θερμός υπερασπιστής της ελληνοτουρκικής φιλίας Α. Πολιτάκης, αυτή η ιδιομορφία σημαίνει ότι ένα πλοίο τρίτης χώρας που βρίσκεται ας πούμε στα 8 μίλια από
την ελληνική στεριά, νομίμως βρίσκεται εκεί
από τα ύφαλα ως την ίσαλο γραμμή, γιατί απέχει περισσότερο από 6 μίλια από τη στεριά. Όμως το μέρος του πλοίου έξω από τη
θάλασσα βρίσκεται παράνομα εκεί, γιατί ο εναέριος χώρος βρίσκεται στα 10 μίλια.
Αυτή η νομική διάσπαση του πλοίου οφείλεται βασικά στο γεγονός ότι ο Παπανδρέου
θέλει να διατηρεί την ένταση στο Αιγαίο, δίχως
να φτάνει ως τον πόλεμο.
Αν έκανε τα 6 μίλια 10 ή τα 10 μίλια 6 η αντίφαση θα έπαυε, αλλά στην πρώτη περίπτωση θα είχαμε πόλεμο με την Τουρκία (θα είχαμε τα ίδια περίπου αποτελέσματα με τα 12
μίλια), στη δεύτερη περίπτωση θα είχαμε ειρήνη.
Όμως η ειρήνη πρέπει να αποκλεισθεί, γιατί αυτή θα δημιουργούσε πρόβλημα στη ρώσικη διείσδυση στις δύο χώρες και το άνετο
πέρασμά της στις δύο θάλασσες, ενώ για τον
πόλεμο δεν ήρθε ακόμα η ώρα.
Η ώρα είναι για άφθονες αναχαιτίσεις τούρκικων αεροπλάνων μέσα στη ζώνη 6 έως 10
μίλια, που καλλιεργούν και παγιώνουν στις
μάζες την ψύχωση του τούρκικου κινδύνου και
τις προετοιμάζουν για το μεγάλο πόλεμο όταν η Ρωσία ρίξει το σύνθημα για την κατάληψη των τούρκικων Στενών και για την Πόλη.
Αυτό αποδείχνεται από το ότι οι παραβιάσεις
των νατοϊκών στη ζώνη 6 έως 10 μίλια είναι
άφθονες και μέχρι τα τώρα καμιά αναχαίτιση
και καμιά διαμαρτυρία δεν έγινε προς τις νατοϊκές χώρες. Αυτός είναι και ο λόγος που η
Ελλάδα δεν έχει προσφύγει πουθενά ως τα
τώρα επίσημα, σε κανένα διεθνές όργανο για
αυτές τις παραβιάσεις, γιατί ένα τέτοιο όργανο ή θα συνέτριβε την ελληνική ανορθογραφία του 6-10, ή θα αναγνώριζε τα 10 μίλια εναέριου, οπότε θα υποχρέωνε από τώρα τους
νατοϊκούς να εξαφανιστούν από το περισσότερο Αιγαίο στο οποίο τώρα αλωνίζουν.
Όμως ο Παπανδρέου και οι Ρωσόδουλοι
γενικά δεν θέλουν καμιά σύγκρουση με το ΝΑΤΟ σε όλη αυτή την περίοδο, όπου ετοιμάζουν τη στρατηγική περικύκλωση της Τουρκίας χτίζοντας το «ορθόδοξο βαλκανικό τόξο».
Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν
επιχειρείται σήμερα η επέκταση σε 10 ή 12
των χωρικών υδάτων.
Όπως ένας άλλος λόγος βρίσκεται στην άρνηση της ίδιας της Ρωσίας να γίνει μια επέχταση που δεν θα της επιτρέπει να κινείται όπως πριν.
Η Ρωσία έχει δείξει πως δεν θέλει τα 12
μίλια. Και έχει κάνει στο παρελθόν απανωτές
δηλώσεις, ότι θα θεωρούσε μια τέτοια ενέργεια εχθρική. Είναι φανερό ότι η «ελεύθερη
διέλευση» που επιβάλλεται από ένα κράτος
έστω και φιλικό της μέσα από τα χωρικά του
όρια είναι χειρότερη από την απόλυτη ελευθερία της ανοιχτής θάλασσας. Ήδη η μη σαφής αναφορά στο ποιους και πόσους διαύλους θα διαθέσει η Ελλάδα στη Ρωσία για το
πέρασμα της από την αλυσίδα του νότιου Αιγαίου είναι ένα πρόβλημα γι’ αυτούς που τώρα περνάνε από όπου θέλουν.
Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι τα 12 μίλια
τους υποχρεώνουν να διώξουν τα αγκυροβόλιά τους που βρίσκονται πιο κοντά προς τη
στεριά, όπως είναι το αγκυροβόλιο των Κυθήρων στα 8 μίλια, (Η Ρωσία σήμερα, έκδοση του ΕΚΚΕ), γιατί η «ελεύθερη διέλευση»
δεν επιτρέπει την ακινησία ενός πλοίου μέσα
στη θάλασσα εκτός από την περίπτωση βλάβης.
Κατά τη γνώμη μας η Ρωσία θα θελήσει τα

12 μίλια μόνο, αφού θα έχει εξασφαλιστεί η
ρωσοελληνική συμμαχία και εφόσον θα έχει
αποφασιστεί ότι ήρθε η στιγμή του πολέμου
με την Τουρκία. Μόνο κάτω από τέτοιες εμπόλεμες ή μισοεμπόλεμες συνθήκες η Ρωσία
θα μπορεί να εξασφαλίσει πλήρη άνεση κινήσεων στο Αιγαίο, καθιστώντας το από κύρια ελληνικό κύρια ρώσικο.
Να λοιπόν, ποια είναι η σχέση των τριών
ορίων του Αιγαίου:
Έξι μίλια που ισχύουν σήμερα για τους ιμπεριαλιστές.
Δέκα μίλια που ισχύουν για την Τουρκία.
Δώδεκα μίλια που θα ισχύσουν για τους
πάντες εκτός από τη Ρωσία.

Οι σοβινιστές και ρωσόδουλοι έχουν διαλέξει τη δεύτερη πολιτική. Από εκεί και πέρα
6, 10 ή 12 μίλια είναι το ίδιο πράγμα και σημαίνουν πόλεμο>>.

ΝΑΙ ΣΤΑ 12 ΜΙΛΙΑ - ΔΙΑΥΛΟΙ ΣΤΗΝ
ΤΟΥΡΚΙΑ - ΟΧΙ ΣΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΔΙΕΛΕΥΣΗ»

Εδώ παρουσιάζεται ο ελληνικός
τραγέλαφος, αλλά ταυτόχρονα και η ελληνική
προκλητικότητα και περιφρόνηση στο Διεθνές
Δίκαιο, άλλα να είναι τα όρια των ελληνικών
χωρικών υδάτων και άλλα του εναέριου
χώρου. Καταρχήν αυτό αποτελεί, όπως
τονίζει χαρακτηριστικά το Βήμα (όπ.
π.), <<μοναδική στον κόσμο ελληνική
ιδιομορφία>>. Για να καταλάβει κανείς το άτοπο και το παράλογο του πράγματος, αρκεί
να σκεφτεί την παραπάνω περίπτωση της
περιοχής 6: Τα μεν τούρκικα αεροπλάνα να
μην έχουν πρόσβαση στο διεθνή χώρο
διεξαγωγής της άσκησης λόγω των 10 μιλίων
εναέριου χώρου, αλλά τα πολεμικά τους
πλοία να έχουν πρόσβαση, αφού τα χωρικά
ύδατα εκτείνονται στα 6 μίλια!
Πέρα όμως απ’ αυτό, εδώ υπάρχει και
καραμπινάτη παραβίαση του Διεθνούς
Δικαίου, αφού το θέμα αυτό έχει ρυθμιστεί
οριστικά με τη Σύμβαση του Σικάγου για τη
Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (Συνδιάσκεψη του
Σικάγου, 1944). Η Σύμβαση αυτή έχει
κυρωθεί από την Ελλάδα με το Νόμο 211/28
Μαρτίου 1947, ΦΕΚ 35 Α΄/1947. Η Σύμβαση
αυτή στο άρθρο 1 ορίζει, σύμφωνα με την
επίσημη
ελληνική
μετάφραση
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα
εξής: <<Τα
συμβαλλόμενα
Κράτη
αναγνωρίζουν ότι έκαστον Κράτος έχει την
πλήρη και αποκλειστικήν κυριαρχίαν επί της
υπεράνω του εδάφους του ατμοσφαιρικής
εκτάσεως>>. Και, επεξηγώντας την έννοια του
εδάφους, το άρθρο 2 διαπιστώνει: <<Δια
τους σκοπούς της παρούσης συμβάσεως,
ως εδαφικά όρια Κράτους τινός εννοούνται
αι εκτάσεις του εδάφους αυτού μετά των
προσκειμένων εις ταύτας χωρικών υδάτων
υπό την κυριαρχίαν, ηγεμονίαν, προστασίαν
ή εντολήν του Κράτους τούτου>> (βλ. το
συλλογικό έργο “Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις
1923-1987”, σελ. 366-367). Και συνεχίζει το
βιβλίο: <<Κατά συνέπεια, το εθιμικό δίκαιο
του αέρα ορίζει ότι εθνικός εναέριος χώρος
είναι η περιοχή εκείνη του αέρα η οποία
υπέρκειται του εδάφους της ξηράς και της
αιγιαλίτιδας ζώνης ενός κράτους. Τα
εξωτερικά όρια, λοιπόν, του εθνικού
εναέριου χώρου συμπίπτουν με τα χερσαία
ή θαλάσσια σύνορα/όρια ενός κράτους,
ανάλογα με το γεωφυσικό του χαρακτή-ρα
(...)>>.
Να κάνουμε εδώ μια γενική επισήμανση,
που δεν αφορά μόνο στις συγκεκριμένες
ασκήσεις: Η παραπάνω παραβίαση του
Διεθνούς Δικαίου από μέρους της χώρας
μας δε σημαίνει για μας ότι είναι και
πολιτικά ενδεδειγμένο και αποδεκτό κάθε
λίγο και λιγάκι η Τουρκία να το “υπενθυμίζει”
κάνοντας “ντου” στον εναέριο χώρο μεταξύ 6
και 10 μιλίων. Κι αυτό γιατί η προσπάθεια που
πρέπει να γίνεται πάντα και από τις δύο
χώρες πρέπει να συντείνει στον περιορισμό
και όχι στην αύξηση της ήδη πολύ τεταμένης
κατάστασης. Γιατί έτσι βρίσκουν τελικά
αφορμή άλλοι παράγοντες (κυρίως οι Ρώσοι,
που στρατηγικά επιθυμούν ανάφλεξη στην
περιοχή) να “επέμβουν” με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο). Άλλο λοιπόν το ένα και άλλο το άλλο.
Είναι μια περίπτωση ανάλογη με την
παρενόχληση του αεροπλάνου που μετέφερε
τον Τσοχατζόπουλο από την Κύπρο:
επρόκειτο για μια περιττή, προκλητικού
χαρακτήρα κίνηση>>.

Απέναντι σε αυτά τα τρία όρια και τον τέλειο
οπορτουνισμό των ρωσόδουλων και του ελληνικού σοβινισμού η Τουρκία έχει αντιδράσει με τον αθλιότερο δυνατό τρόπο. Έχει αρνηθεί το γενικά προοδευτικό χαρακτήρα των
12 μιλίων παίζοντας το προβοκατόρικο παιχνίδι του Παπανδρέου και ποτέ δεν ζήτησε ειδικές διευκολύνσεις για την ίδια μέσα στο καθεστώς των 12 μιλίων στα πλαίσια μιας διμερούς συμφωνίας και αρκείται στο να επαναλαμβάνει: «πόλεμος σαν απάντηση στα 12
μίλια». Το χειρότερο είναι ότι η Τουρκία προσπάθησε να προσεταιριστεί τις υπερδυνάμεις
ενάντια στα 12 μίλια της Ελλάδας και πιο πολύ πλεύρισε τη Ρωσία γι’ αυτό στη φιλορώσικη εποχή Ετζεβίτ, υποστηρίζοντας ότι τα 12
μίλια στο Αιγαίο χτυπάνε την «ελεύθερη διέλευση», αντίθετα από ότι ισχυρίζεται η Ελλάδα. (Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, σελ. 339).
Κι όμως η λύση για την Τουρκία δεν βρίσκεται στην άρνηση για τα 12 μίλια της Ελλάδας,
αλλά στην υπεράσπιση της ολόπλευρης ελληνικής κυριαρχίας στα 12 μίλια, κυριαρχία
που σημαίνει τη μη «ελεύθερη διέλευση». Αυτό
ισοδυναμεί με το δικό της δικαίωμα να εμποδίσει την πρακτικά ελεύθερη διέλευση των
στόλων των μεγάλων δυνάμεων από τα δικά
της Στενά, διέλευση που παραβιάζει στην πράξη τη συνθήκη του Μοντρέ, ιδιαίτερα από την
πλευρά του ρώσικου στόλου που έφτασε να
περνάει από τα Στενά και τα αεροπλανοφόρά του. (Το Μοντρέ που το είχε υπογράψει
και η σοσιαλιστική ΕΣΣΔ του 1936 βρίσκεται
πολύ πιο μπροστά όχι μόνο από την «ελεύθερη» αλλά και από την «αβλαβή διέλευση»).
Αν και η πάλη για την αλλαγή της τούρκικης
πολιτικής στα 12 μίλια και τις αιγαιακές διαφορές γενικά, πέφτει στις πλάτες του τούρκικου λαού, από το ’81 και μετά η κύρια ευθύνη
της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πέφτει στην Ελλάδα, ενώ παρά τα λάθη της η
Τουρκία βρίσκεται στη θέση του κράτους που
απειλείται από τον κύριο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επιθετιστή που είναι η Ρωσία.
Έτσι είναι καθήκον κύρια του ελληνικού λαού και του ελληνικού δημοκρατικού κινήματος
να εμποδίσει τον ελληνοτουρκικό πόλεμο
που ετοιμάζει η Ρωσία για τον έλεγχο των Στενών και την κυριαρχία στα Βαλκάνια και την
Ευρώπη.
Αυτό το καθήκον εξειδικεύεται στο ζήτημα
των 12 μιλίων με τον εξής τρόπο:
-Ναι στα 12 μίλια.
-Όχι στην «ελεύθερη διέλευση» των πολεμικών των υπερδυνάμεων από το Αιγαίο.
-Διμερής συμφωνία για διευκολύνσεις και
ελεύθερους διαύλους στην Τουρκία.
-Κλειστό Αιγαίο - Κλειστά Στενά.
Αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να πούμε όχι
στα 12 μίλια εφόσον υπάρχει καθεστώς «ελεύθερης διέλευσης». Όχι στα 12 μίλια που
σημαίνουν αποκλεισμό της Τουρκίας από το
Αιγαίο. Αυτή είναι η πολιτική ειρήνης σε ένα
πρόβλημα που εύκολα θα μπορούσε να μην
υπάρχει αν αποφάσιζαν οι δύο χώρες μόνες
τους και χωρίς καμιά ανάμειξη να το λύσουν.
Τα 6, τα 10 και τα 12 μίλια είναι στο βάθος
κούφιοι αριθμοί αν δεν προσδιοριστεί πρώτα η πολιτική που υπηρετούν.
Το ζήτημα είναι πολιτική φιλίας ή πολιτική αντιπαράθεσης.

Δεύτερο Κείμενο
Απόσπασμα από άρθρο της Νέας Ανατολής με τίτλο «Ο ελληνικός σοβινισμός
υπεύθυνος για την ένταση στο Αιγαίο» που δημοσιεύτηκε στο φύλλο 296, 11/
1/1998
<<ΕΞΙ Ή ΔΕΚΑ ΜΙΛΙΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ;
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ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ
Β΄ ΕΛΜΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Στις εκλογές της 3 του Δεκέβρη η κίνηση «Παιδεία για
Δημοκρατία και Ανάπτυξη» πήρε 21 ψήφους και ποσοστό 5,67%, ενώ πέρισυ είχε πάρει 17 ψήφους και ποσοστό 4,5%. Πρόκειται για ένα σημαντικό αποτέλεσμα
στις σημερινές συνθήκες της απογοήτευσης και της διάλυσης του κινήματος των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης. Η απογοήτευση και η διάλυση είναι το αποτέλεσμα της κυριαρχίας του σοσιαλφασισμού και της πολιτικής και ιδεολογικής του γραμμής στο συνδικαλισμό
και στη μέση εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην
εκλογοαπολογιστική συνέλευση, και παρόλο που ήταν ημέρα αργίας για να πάνε οι καθηγητές στη συνέλευση, ήταν παρόντα περίπου 80 καθηγητές, ενώ στην
προτελευταία με θέματα από τα τρέχοντα προβλήματα
ήταν όλοι και όλοι 28!
Μέσα σε αυτό το κλίμα ο σύντροφος μας υποψήφιος
Γιάννης Μπουρίτης επισκέφτηκε όλα τα σχολεία της περιοχής και στα περισσότερα από αυτά μίλησε με τους

συναδέλφους του καθηγητές. Με αισιόδοξο τρόπο αναφέρθηκε στη σημερινή κατάσταση της χώρας μας
και εστίασε στην εξήγησή της δηλαδή ότι αυτή είναι το
αποτέλεσμα του μακροχρόνιου παραγωγικού σαμποτάζ στην οικονομία της. Αυτό το σαμποτάζ εκδηλώνεται
στο χώρο της μέσης εκπαίδευσης με τη διάλυση της
τεχνικής εκπαίδευσης και με το παράτημα της γενικής
εκπαίδευσης στην τύχη της. Είναι χαρακτηριστικό ότι
αυτή η θέση μας βρήκε θερμή ανταπόκριση στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ όπου εκεί εκδηλώνεται με τον πιο έντονο
τρόπο αυτή η πολιτική του εκπαιδευτικού σαμποτάζ.
Τοποθετήσαμε εκεί τη θέση για μια μέση εκπαίδευση
δεμένη με την παραγωγή και τις ανάγκες του τόπου,
όπως ακριβώς το έβαζε το ΕΑΜ και η ΕΠΟΝ.
Ο σύντροφός μας κάλεσε τους καθηγητές να αναζητήσουν μια άλλη γραμμή, μια άλλη πορεία για το συνδικαλισμό και για το κίνημα των καθηγητών.
Αυτή η κινητοποίηση έφερε 21 ψήφους, μόλις 4 λιγό-

τερους από τη ΔΑΚΕ της ΝΔ και έτσι χάθηκε η έδρα για
την Κίνηση.
Αυτό όμως το αποτέλεσμα οι ψηφοφόροι της Κίνησης
το είδαν με μεγάλη χαρά και αισιοδοξία για τις μάχες
που περιμένουν τους καθηγητές από την πολιτική του
ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι μας είπαν ότι αξίζαμε την έδρα, όχι γιατί
θα άλλαζε κάτι, αλλά γιατί θα μπορούσαμε από καλύτερες θέσεις να προπαγανδίσουμε τις θέσεις μας.
Ενώ οι φίλοι μας χάρηκαν από το αποτέλεσμα των
εκλογών, οι εκπρόσωποι του σοσιαλφασισμού το αντίθετο. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος
οι ΣΥΝΕΚ του ΣΥΡΙΖΑ και οι Παρεμβάσεις δεν αναφέρθηκαν στην παράταξή μας, παρά μας ανέφεραν σαν
ανεξάρτητους. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι αυτοί φοβούνται τις θέσεις μας, που στην ιστορική τους προοπτική
και συνέχεια είναι οι θέσεις της πραγματικής αριστεράς, οι θέσεις του Γληνού και του Παπαμαύρου, οι θέσεις του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Κίνησης “Παιδεία για Δημοκρατία και Ανάπτυξη”

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΛΛΗ ΠΟΡΕΙΑ
Συνάδελφοι/ες
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
Οι φετινές εκλογές για το ΔΣ της ΕΛΜΕ γίνονται με τη χώρα και το λαό σε ακόμη πιο τραγική κατάσταση από ότι πριν ένα χρόνο. Ο
λαός μας πεινά, οι ηδη τσακισμένοι μισθοί
και οι συντάξεις του έχουν μειωθεί παραπέρα
και μειώνονται καθημερινά.
Ολοένα και πιο πολύ η βιομηχανική παραγωγή, το εμπόριο και οι εξαγωγές βυθίζονται
και η χώρα μετατρέπεται σε ένα πεδίο καταστροφής με το λαό να εξαθλιώνεται μέρα με
τη μέρα μέσα σε συνθήκες τεράστιας ανεργίας και ελεύθερης πτώσης των μισθών. Τον
Ιούνη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε με σχέδιο τη χώρα εκτός προγράμματος δανειοδότησης και έκανε τότε το δημοψήφισμα, ενώ
μπορούσε να το κάνει νωρίτερα, επίτηδες για
να ανατινάξει το τραπεζικό σύστημα. Με αυτό
τον τρόπο η κυβέρνηση εκτός από το ότι χρεωκόπησε τις τράπεζες και έτσι τις προσφέρει
τζάμπα σε φιλικά της κεφάλαια, εκτιμάμε κυρίως ανατολικά, έδωσε ένα βαθύ χτύπημα
στην παραγωγή. Δηλαδή, οδήγησε στην χρεωκοπία τεράστια τμήματα της ήδη μισοκατεστραμμένης βιομηχανίας, ενώ χιλιάδες επιχειρήσεις έκλεισαν ή οδηγήθηκαν στην έξοδο
από τη χώρα χάρις σε αυτό το σχέδιο.
Μέσα σε αυτό το απέραντο τοπίο της καταστροφής η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση δείχνουν σαν υπεύθυνους του εγκλήματος τους δανειστές-μονοπωλιστές που
πράγματι υπογράφουν με ενθουσιασμό τα μέτρα πείνας και καταστροφής όπως κάνουν
σε κάθε χρεωκοπημένη χώρα.
Όμως ο πραγματικός υπεύθυνος των μέτρων είναι το εσωτερικό καθεστώς και ο πραγματικός εντολέας του που είναι η ρώσικη υπερδύναμη. Τα μέτρα πείνας είναι άμεση συνέπεια του παραγωγικού σαμποτάζ για το οποίο ευθύνεται η κυβέρνηση και δίπλα της το
μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού συστήματος που ανέχεται αυτό το σαμποτάζ. Το παραγωγικό σαμποτάζ δυναμώνει το έλλειμμα
τρεχουσών συναλλαγών, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αυξάνει το δημοσιονομικό
έλλειμμα, και για να το καλύψει η κυβέρνηση
μειώνει τις συντάξεις και αυξάνει τη φορολογία. Αυτά τα μέτρα απλά θα μπορούσαν να
μετριασθούν για τη φτωχολογιά αν δεν έμεναν
στο απυρόβλητο οι κλασικές ανέπαφες πηγές φόρων: Εκκλησία, κρατική ολιγαρχία και
μεγάλη αγροτική γαιοκτησία. Πάντως η βαθύτερη αιτία της αυξανόμενης εξαθλίωσης
του λαού βρίσκεται στο αυξανόμενο χτύπημα της παραγωγής, όπως το περιγράψαμε
στην αρχή. Αν αυτό δεν συνέβαινε η χώρα μας
θα βρίσκονταν εκτός μνημονίων, όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία ή η Ρουμανία.
Αλλά αν τα συνολικά ποσά των φόρων και
των περικοπών συντάξεων και μισθών τα καθορίζει το χρέος, η κυβέρνηση κάνει έτσι την
κατανομή τους ώστε οι φόροι να χτυπάνε όσο γίνεται περισσότερο τους πιο παραγωγι-

κούς τομείς της οικονομίας και τους πιο φτωχούς από τους πολίτες.
Το στρατηγικά πιο αποκαλυπτικό μέτρο
που πήρε η κυβέρνηση είναι ο τρόπος με τον
οποίο έγινε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που η ίδια η κυβέρνηση με σχέδιο χρεωκόπησε μέσω της παρατεταμένης προβοκατόρικης δήθεν διαπραγμάτευσης του καλοκαιριού.
Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έγινε
με εξευτελιστικούς όρους σε βάρος των παλιών μεγάλων και μικρών ντόπιων μετόχων και
του ελληνικού κράτους, υπέρ ξένων κεφαλαίων που αυτή τη στιγμή είναι άγνωστα αλλά
που μέσα από την πολιτική ανάλυση μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την εκτίμηση ότι είναι ρώσικα συν μια δόση αμερικάνικων κεφαλαίων για καθησυχασμό της δύσης. Τα ποσοστά του κράτους σε αυτές έπεσαν δραστικά, τα ποσοστά των παλιών μετόχων τους ελλήνων μεγαλοαστών επίσης έπεσαν δραστικά
αφού σε αυτούς απαγορεύτηκε η συμμετοχή
στην ανακεφαλαιοποίηση. Έτσι κυρίαρχοι των
τραπεζών, οπότε μέσω αυτών και της ελληνικής οικονομίας, γίνονται για ένα κομμάτι ψωμί ξένα κεφάλια που με 5 δις αγοράζουν ενεργητικά τραπεζών πάνω από 300 δις! Είναι μια
από τις μεγαλύτερες αρπαγές στην παγκόσμια
οικονομία.
Όλα αυτά δεν θα μπορούν να περάσουν χωρίς βία πάνω στον ελληνικό λαό. Δηλαδή χωρίς κρατική ή και παρακρατική βία. Να γιατί
ο ΣΥΡΙΖΑ επανέφερε τους μισθούς στο στρατό και τα σώματα ασφάλειας. Δηλαδή στους
κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους,
την ίδια ώρα που μείωσε και άλλο τις ήδη
πενιχρές συντάξεις ενώ και οι μισθοί μειώνονται ραγδαία λόγω ανεργίας.
Αυτοί που κυρίως θα ωφεληθούν από αυτά τα μέτρα είναι τα νέα αφεντικά που φέρνει
το πολιτικό καθεστώς στη χώρα και οι οποίοι θα έχουν στη διάθεσή τους φθηνή εργατική δύναμη για να την εκμεταλλεύονται με όρους δουλοκτησίας. Πρόκειται για τη Ρωσία
και τη σύμμαχό της Κίνα, στις οποίες δίνουν
σήμερα λιμάνια, συγκοινωνίες, ενέργεια, βιομηχανίες, ακριβή τουριστική γη, συστημικές
τράπεζες. Αυτοί είναι που σήμερα αγοράζουν
τα πάντα στη χώρα και όχι οι γερμανοί καπιταλιστές που υποτίθεται έχουν χρεοκοπήσει
τη χώρα για να την αγοράσουν φθηνά. Ήδη
πριν από την κρίση το διακομματικό καθεστώς είχε εκχωρήσει στη Ρωσία τον έλεγχο
ενός πολύ καίριου στοιχείου της παραγωγής,
του φυσικού αερίου. Η μοναδικά στην Ευρώπη υψηλή τιμή του έκανε μη ανταγωνιστικές τις τιμές των προϊόντων και οδηγησε στο
κλείσιμο όλης σχεδόν της βαριάς βιομηχανίας της χώρας (τσιμέντα, χάλυβας) ή και ακόμη της μεσαίας βιομηχανίας.
Στην εκπαίδευση αυτή η υπονόμευση της
παραγωγής συντελείται ιδιαίτερα με την καταστροφή της μέσης τεχνικής εκπαίδευσης
που η ΟΛΜΕ (κυρίως μέσω του λεγόμενου
ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ) χρόνια τώρα με το σύνθημα του 12χρονου ενιαίου σχολείου ζητά την

αντικατάστασή της με ένα ή δύο χρόνια μεταλυκειακής ειδίκευσης. Ταυτόχρονα στην ανώτατη εκπαίδευση εμποδίζεται η εφαρμοσμένη έρευνα και το δέσιμό της με την παραγωγή. Το σύνθημα «όχι στο σχολείο της αγοράς»
σημαίνει αυτό ακριβώς.
Έτσι η χώρα ρημάζει δημιουργώντας ένα
πελώριο εμπορικό έλλειμμα που για να το αντιμετωπίσει πρέπει να δανείζεται ασταμάτητα. Αυτό το σαμποτάζ στην παραγωγή δημιούργησε το πελώριο χρέος και έφερε τα μνημόνια και τους δανειστές πολύ περισσότερο
από όσο η μισοπαρασιτική κρατική γραφειοκρατία και η διαφθορά.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τα δημόσια ΙΕΚ έκλεισαν φέτος από έλλειψη πόρων και φυσικά κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε, ούτε έκανε κίνημα για την επαναλειτουργία τους. Άλλωστε η απαξίωση της τεχνικής εκπαίδευσης είναι πάγιο συστατικό όλων
των παρατάξεων που βρίσκονται στην ΟΛΜΕ
και η γραμμή της διάλυσης της τεχνικής εκπαίδευσης είναι εκφρασμένη σε όλα τα συνέδρια της ΟΛΜΕ και είναι διαπαραταξιακή
θέση.
Η κατάργηση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
της φυσικής στη γ΄ λυκείου και του ηλεκτρομαγνητισμού στη β΄ λυκείου και της αστρονομίας, είναι στη γραμμή της υπονόμευσης
του επιστημονικού πνεύματος των μαθητών
και όλου του λαού και στην κυριαρχία του
σκοταδισμού και των προλήψεων. Όλα τα
προγράμματα της ιστορικής αριστεράς, όπως αυτής του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ, κυριαρχούνταν από τα μαθήματα των φυσικών επιστημών, από το πείραμα και το δέσιμο της
εκπαίδευσης με την παραγωγή.
Ο κλάδος μας βρίσκεται σε κατάσταση απογοήτευσης. Η κυριαρχία της κυβερνητικής
παράταξης των ΣΥΝΕΚ στα συνδικαλιστικά
όργανα είχε σαν αποτέλεσμα ουσιαστικά να
μην υπάρχει συνδικαλισμός. Το ΔΣ της ΕΛΜΕ
δεν συνεδριάζει και η μόνη απάντηση στα μέτρα τα κυβέρνησης ήταν η τελευταία ψευτοαπεργία, που όπως όλες τα τελευταία χρόνια
γίνονται με αποφάσεις από τα πάνω και χωρίς συμμετοχή των εργαζομένων μέσα από γενικές συνελεύσεις.
Παρά τα σκληρά μέτρα που πέρασε και περνά η κυβέρνηση, η ΟΛΜΕ και όλες οι παρατάξεις δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να βρίσκονται στην ίδια γραμμή με την κυβέρνηση.
Όλες συμμετείχαν στην τελευταία δήθεν απεργία που κάλεσε, συμμετείχε και υποστήριξε η
κυβέρνηση Τσίπρα, ενάντια στον εαυτό της!
Τη φετινή χρονιά μόνο μια συνέλευση έγινε
με ελάχιστη συμμετοχή. Το ίδιο υπεύθυνες
είναι και όλες οι παρατάξεις, ιδιαίτερα αυτές
που εμφανίζονται σαν δήθεν επαναστατικές.
ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Το κράτος του ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνεται με γοργό
ρυθμό με αλλαγές προσώπων στις κορυφές
του κρατικού μηχανισμού, στα κρυφά και μακρυά από το λαό. Ας μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι έρχεται νέα αξιολόγηση πιο σκληρή
από όλες τις προηγούμενες. Η κατάργηση ετσιθελικά των συμβουλίων των ΑΕΙ, η επαναφορά της συνέντευξης στην επιλογή των διευθυντών και η τοποθέτηση των περιφερειακών
διευθυντών εκπαίδευσης με κομματικά και
μόνο κριτήρια, δεν προοιωνίζουν κανένα καλό μέλλον για τον κλάδο.
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
- Το μόνιμο σύνθημα της 12χρονης υποχρεωτικής παιδείας είναι ένα σύνθημα που
δεν ανταποκρίνεται σε καμιά παραγωγική ανάγκη της χώρας, ούτε στις ανάγκες των παιδιών της φτωχολογιάς που δεν είχαν ποτέ τους
τη δυνατότητα για άφθονα ιδιωτικά φροντιστήρια και ακριβά σχολεία, γιαυτό και οι υπερασπιστές του δεν εξηγούν την αναγκαιότητά
του με ταξικούς όρους ούτε με όρους παραγωγής αλλά με δήθεν ανθρωπιστικούς δήθεν
μορφωτικούς όρους. Είναι, όσο το έχουν περιγράψει τα συνέδρια και οι τοποθετήσεις της
ΟΛΜΕ, ένα σχολείο ξεκομμένο από την παραγωγή και κυρίως τη σημερινή εργατική τάξη.
Σκέτη γενική παιδεία μέχρι τα 18 και μάλιστα
υποχρεωτική, χωρίς καμιά απολύτως σύνδεση με τα εργοστάσια και με την αγροτική παραγωγή, δηλαδή στείρα θεωρητικολογία, χωρίς επιστημονικό πειραματισμό και με ασταμάτητη από καθέδρας διδασκαλία και κυρίως παπαγαλία είναι ένα σχολείο του παρασιτικού γραφειοκρατικού πνεύματος και φυσικά της απέραντης βαρεμάρας, δηλαδή της
παραγωγικής σπατάλης, της ανθρώπινης ψυχικής και σωματικής φθοράς και της καταστροφής της γνώσης. Ένα σχολείο ενταγμένο
ακριβώς στην παραγωγική διάλυση και υπονόμευση της χώρας.
- Πάνω από όλα η αλλαγή και η κριτική στο
περιεχόμενο σπουδών δεν μπήκε ποτέ στην
ημερήσια διάταξη στον κλάδο. Τα όποια εκπαιδευτικά συνέδρια της ΟΛΜΕ γίνονται πολύ μακριά από τους καθηγητές και οι όποιες
αποφάσεις τους δεν είναι γνωστές παρά μόνο
στους συμμετέχοντες.
- Το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει πραγματική συνδικαλιστική δημοκρατία αφού
παίρνονται αποφάσεις, ιδιαίτερα για τόσο ζωτικά πράγματα, όπως μια απεργία, χωρίς να
υπάρχει απαρτία στις γενικές συνελεύσεις. Αυτός δεν είναι δημοκρατικός, αλλά πραξικοπηματικός συνδικαλισμός με επίφαση δημοκρατίας.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΡΕΙΑ
Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι χρειάζεται μια άλλη πορεία για το συνδικαλιστικό
κίνημα. Μια πορεία με αιτήματα και πρακτι-
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ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΑΜΠΟΤΑΖ
ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
ΝΑ ΡΗΜΑΖΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ
Έχουμε γράψει παλιότερα ότι οι ολυμπιακοί αγώνες στη χώρα μας ήταν ένα
μέσο με το οποίο πλούτισε ο κρατικοολιγάρχης Μπόμπολας. Αυτό το πέτυχε
το φιλορώσικο καθεστώς με το να καθυστερεί τους διαγωνισμούς για τα έργα
και στο τέλος να δίδονται τα περισσότερα, λόγω της πίεσης του χρόνου, στον
Μπόμπολα με απευθείας αναθέσεις. Μετά το τέλος των ολυμπιακών αγώνων θα
περίμενε κανείς τα τεράστια αυτά ακίνητα να αξιοποιηθούν και να αποδίδουν
χρήματα στο ελληνικό κράτος. Αυτό έκαναν η Αγγλία και η Βαρκελώνη που
επίσης διοργάνωσαν στη συνέχεια ολυμπιακούς αγώνες. Όμως εδώ πρόκειται
για ένα πολιτικό καθεστώς που ενδιαφέρεται μόνο για τα νεοαποικιακά συμφέροντα της ρώσικης υπερδύναμης και
των συμμάχων της Κίνας και Κατάρ. Πρωταθλητές πάλι εδώ οι εγκληματίες του
ΣτΕ.
Έντεκα χρόνια μετά η χώρα μας δεν
έχει καν αναπτύξει κανένα σχέδιο για την
αξιοποίησή τους. Επιπλέον «δεν υπήρξε καμία μελέτη χρήσης γης για την υπερπήδηση νομικών-πολεοδομικών και
περιβαλλοντολογικών εμποδίων. Χωρίς
προετοιμασία ψηφίστηκαν νόμοι για αλλαγή της χρήσης του ακινήτου σε εμπορική, που προσέκρουσαν στο ΣΤΕ, με
αποτέλεσμα η επένδυση να χαθεί, ζημιώνοντας και τις 2 πλευρές-πολίτες και δημόσια
έσοδα»
(http://

www.huffingtonpost.gr, 19-12). Το συνολικό κόστος των 16 συνολικά εγκαταστάσεων ανήλθε σε €2,3 δισ. ενώ το κόστος της συντήρησής τους ξεπερνά τα
€12 εκ το χρόνο.
Τα 12 από αυτά τα Ολυμπιακά Ακίνητα
ανήκουν στην ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων
Ελληνικού Δημοσίου), ενώ 4 από αυτά
έχουν μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ για παραχώρηση σε ιδιώτες (Ελληνικό, Γυμναστήριο Γαλατσίου, Ιππικό κέντρο Μαρκοπούλου, Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά).
«Η εμπορικότητά τους χαρακτηρίζεται από ειδικούς ως μεσαία προς υψηλή, ενώ εμφανίζουν εξίσου υψηλή ωριμότητά
βάσει νομικών-πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και τεχνικών παραμέτρων»
(στο ίδιο). Η πολιτική γραμμή για τη μη
αξιοποίησή τους είναι η γνωστή γραμμή
του ψευτοΚΚΕ και του εξωκοινοβουλευτικού στολίσκου που το ακολουθεί. Αυτή
η γραμμή λέει ότι αυτά είναι «περιουσία
του λαού» και η «περιουσία του λαού»
όπως είναι γνωστό δεν επιτρέπεται να
πουληθεί. Φυσικά μέχρι να έρθει ο λαός, δηλαδή το ψευτοΚΚΕ στην εξουσία,
όλα αυτά θα ρημάζουν.
Για να σταματήσει το παραπέρα ρήμαγμά τους αποτελεί προϋπόθεση η ανάπτυξη ενός κινήματος που θα είναι σε
αυτό το ζήτημα σε κάθετη ρήξη με όλο
το σαμποταριστικό καθεστώς και κυρίως
με το σοσιαλφασισμό και το νομικό εργαλείο του, το εγκληματικό ΣΤΕ.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κάθε ανεπτυγμένη χώρα, πέρα από
την ανάπτυξη της βιομηχανίας της, σα
βασική προϋπόθεση για την οικονομική
της ανάπτυξη, φροντίζει και μια σειρά άλλους τομείς έτσι ώστε να αυξάνει το ΑΕΠ της και την απασχόληση των κατοίκων της. Στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο. Όχι μόνο το πολιτικό καθεστώς με
ηγέτη την ψευτοαριστερά σαμποτάρει τη
βιομηχανία-όπως γράφουμε επανειλημμένα-αλλά σαμποτάρει την ανάπτυξη και
άλλων τομέων της οικονομίας. Ένας από αυτούς είναι ο τουρισμός και ιδιαίτερα ο θεματικός τουρισμός, ιατρικός, γαστρονομικός, εκπαιδευτικός, ναυτικός,
αθλητικός, αγροτικός κλπ. Την ώρα που
όλες οι γειτονικές μας χώρες έχουν πετύχει αύξηση του τουρισμού τους και αύξηση των θέσεων εργασίας με πολιτικές
που αναδεικνύουν την πολιτιστική ή φυσική ή ιστορική τους φυσιογνωμία και ότι
τους κληρονόμησε το παρελθόν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αυξήσουν
τα έσοδά τους και τις θέσεις εργασίας
τους. Αντίθετα στην Ελλάδα τα αρχαία
μνημεία της και οι φυσικές της ομορφιές
έχουν γίνει το πιο συνηθισμένο πρόσχημα για την παρεμπόδιση όχι μόνο κάθε
βιομηχανικής επένδυσης αλλά και κάθε
τουριστικής. Υπάρχουν δύο τελευταία χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Οι συντελεστές της γνωστής κινηματογραφικής σειράς Game of Thrones είχαν
επιλέξει στο παρελθόν την Ικαρία για μια
σειρά γυρισμάτων «μέχρι που ήρθαν αντιμέτωποι με την ελληνική γραφειοκρατία και φορολογία, οπότε και εγκατέλειψαν κάθε προσπάθεια και πήγαν στην
Almeria, στην Ισπανία. Και μιας και μιλάμε για όμορφες πόλεις στην Ισπανία,

ίσως να θυμάσαι τη Santa Cruz στην
Τενερίφη από την πρόσφατη επικαιρότητα. Είναι η τοποθεσία που επέλεξαν
να χρησιμοποιήσουν οι συντελεστές της
νέας ταινίας Jason Bourne ως σκηνικό
για την Αθήνα. Μπορεί η ταινία να διαδραματίζεται στην ελληνική πρωτεύουσα
και να έχει θέμα την οικονομική κρίση,
αλλά για τους παραγωγούς ήταν πιο εύκολο να μετατρέψουν μερικούς δρόμους
στην ισπανική πόλη σε αθηναϊκούς (στήνοντας ελληνικές ταμπέλες και μεταφέροντας μέχρι και μηχανές της ομάδας
ΔΙΑΣ) παρά να κάνουν τα γυρίσματα
στην
Ελλάδα»
(http://
www.huffingtonpost.gr, 14-12). Ασύλληπτο κι όμως αληθινό.
Ε εντάξει θα πει κανείς. Όμως τα γυρίσματα τηλεοπτικών σειρών παγκόσμιου
μεγέθους φέρνουν αύξηση του τουρισμού
«αξιοσημείωτο παράδειγμα αυτό του Dubrovnik στην Κροατία, όπου οι τουριστικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση 15%
το 2014» (στο ίδιο). Η χώρα μας με εκατοντάδες αρχαία ή μεσαιωνικά μνημεία
είναι ένας ιδανικός τόπος για τηλεοπτικές ή κινηματογραφικές παραγωγές.
Ασφαλώς ο τουρισμός δεν μπορεί να
λύσει το οικονομικό πρόβλημα της χώρας-αυτό το λύνει η ανάπτυξη της βιομηχανίας και ιδιαίτερα της βαριάς-αλλά στη
σημερινή συγκυρία κάθε τι που θα συνεισφέρει σε εισόδημα και θέσεις εργασίας πρέπει να υποστηριχθεί με πάθος.
Θέλουμε με τα παραπάνω να δείξουμε ότι δεν υπάρχει κύταρο της οικονομικής ζωής που η χρόνια πολιτική του σαμποτάζ από τους ρωσόδουλους στη χώρα μας να μην έχει σαμποταριστεί.

ΟΙ ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΑ CAPITAL
CONTROLS ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Η Λυρική βγήκε από τη σκηνή της και
τραγουδάει σε πλατείες και πάρκα. Η
Κρατική Ορχήστρα επίσης! Στην Επίδαυρο το εισιτήριο κατέβηκε στα οκτώ ευρώ
αλλά φευ, ελάχιστοι οι θεατές. Ακυρώσεις εκδηλώσεων τόσο στο κρατικό Φεστιβάλ Αθηνών όσο και σε όλες τις άλλες
διοργανώσεις ανά την επικράτεια, είτε
των δήμων είτε ιδιωτών παραγωγών, που
είδαν τον προγραμματισμό τους να ισοπεδώνεται κάτω από τον οδοστρωτήρα
του δημοψηφίσματος και των capital controls. Ραγδαία η πτώση και στην κίνηση
του βιβλίου. Κατακόρυφη η μείωση των
εισιτηρίων στον κινηματογράφο. Από την
άλλη στο μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής περιόδου υπήρχαν αρκετά κλειστά μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι σε
όλη τη χώρα λόγω έλλειψης φυλάκων,
ενώ πολλά αρχαιολογικά έργα σταμάτησαν εξαιτίας της καθυστέρησης απόδοσης των εγκεκριμένων χρημάτων του
ΕΣΠΑ.
Οι απώλειες ήταν τεράστιες. Στις
600.000 ευρώ περίπου ανέρχονται οι
απώλειες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής από την ακύρωση των παραστάσεων της
«Κάρμεν» στο Ηρώδειο τον Ιούλιο, στο
πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Απόφαση
στην οποία κατέληξαν οι υπεύθυνοι, αφού η ανακοίνωση του δημοψηφίσματος
ανέκοψε την εξαιρετική ως εκείνη τη στιγμή προπώληση των εισιτηρίων. Αλλά και
η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ακύρωσε
μία συναυλία της στο Ηρώδειο (Στέφανος Τσιαλή και Αλέν Λεφέβρ) ενώ μία από τις δύο παραστάσεις της με τις όπερες δωματίου του Γ. Κουρουπού «Πυλάδη» και «Ιοκάστη» ματαίωσε και η Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής. Στην Επίδαυρο ακυρώθηκαν όλες
οι προγραμματισμένες παραστάσεις του
έργου «Νεφέλες» του Αριστοφάνη. Και
το Εθνικό Θέατρο ματαίωσε την περιοδεία των «Τρωάδων» στη Βόρειο Ελλάδα.
Συνολικά περί τις δέκα είναι οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών που ακυρώθηκαν (μεταξύ αυτών η συναυλία της Ορχήστρας των Νέων της Μεσογείου στο
Μέγαρο Μουσικής, οι συναυλίες του Je-

sus Christ Superstar στο Ηρώδειο, του
Γιάννη Σπανού, του Kyklos Ensemble, του
Κορνήλιου Σελαμσή, του Λευτέρη Βενιάδη). Σοβαρές ήταν οι συνέπειες των capital controls και για τη Θεσσαλονίκη, όπου το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος προχώρησε στην ακύρωση των παραστάσεων της «Ιφιγένειας στη χώρα
των Ταύρων» σε Φιλίππους και Δίον ενώ
μεγάλο αριθμό ματαιώσεων ανακοίνωσαν
και οι Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου.
Χωρίς φύλακες μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι δεν λειτουργούν και η καθυστέρηση της έγκρισης των κονδυλίων από το υπουργείο Οικονομικών για την
προκήρυξη πρόσληψης εποχικών υπαλλήλων είχε το θλιβερό αποτέλεσμα πολλά από αυτά να μείνουν κλειστά.
Στα αρχαιολογικά έργα επικρατεί στασιμότητα. Οι εργαζόμενοι σε κάποιες περιπτώσεις είχαν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας, αφού οι πληρωμές τους
εξαρτώνται από το ΕΣΠΑ. Αναστηλώσεις
μνημείων, διαμορφώσεις και συντηρήσεις
αρχαιολογικών χώρων, μικρές και μεγάλες ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμοί μουσείων, εκθεσιακά προγράμματα κ.ά. παραμένουν τα περισσότερα ημιτελή και εν
αναμονή. «Μεγάλοι δημόσιοι πολιτιστικοί
οργανισμοί στην Ελλάδα βρίσκονται σε
σημείο κατάρρευσης. Τα ελληνικά μουσεία αναγκάζονται να κλείσουν καθώς η
χρηματοδότηση τελειώνει», έγραψε μάλιστα η διεθνής εικαστική επιθεώρηση
«Τhe Artnewspaper» (12-7-15) αναφέροντας συγκεκριμένα την περίπτωση του
Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, που έχει αναστείλει τη λειτουργία
του για οικονομικούς λόγους
Στο 60 έως και 80 % έχουν μειωθεί εξάλλου οι πωλήσεις βιβλίων στην περίοδο από την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος και εντεύθεν. Αντίστοιχα, πτώση
καταγράφεται και στον τομέα της έκδοσης που κυμαίνεται από 20 ως 30%, εδώ
μάλιστα οι ελλείψεις σε χαρτί και κόλλα
βιβλιοδεσίας οδήγησαν σε πραγματική
ασφυξία.
Θάνατος και αρρώστια παντού, αυτή είναι η πολιτική του σοσιαλφασισμού!

ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΤΑ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΤΜΟ
Ενώ πριν δύο χρόνια έγινε διαγωνισμός
και κατοχυρώθηκε ο χώρος στο λιμάνι
της Πάτμου για τον ελλιμενισμό των υδροπλάνων και κανείς δεν είχε αντίρρηση, σήμερα με έγγραφο του υπουργείου ναυτιλίας, γνωστοποιήθηκε στην εταιρία εκμετάλλευσης των υδροπλάνων και
το δήμο Πάτμου ότι ο σημερινός λιμενάρχης που αντικατέστησε τον προηγούμενο είχε αντιρρήσεις.
Ερωτηθείς ο δήμαρχος Πάτμου σε συνέντευξη του στο Patmos 91 Radio είπε
πως κατά τη γνώμη του τα επιχειρήματα
του Λιμενάρχη για αλλαγή της χωροθέτησης είναι αστήρικτα. «Δεν μπορεί ένα νησί όπως είναι η Πάτμος με τόσο μεγάλη
τουριστική προοπτική, με ιδιαίτερη δυναμική σε πολλές εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, που από αυτά εξαρτάται μέρος της ανάπτυξής του, να μπορεί από

μία προσωπική άποψη να βγει έξω από
το δίκτυο υδατοδρομίων. Ο Λιμενάρχης
έχει τις ενστάσεις του. Δεν θέλω τώρα να
αντιπαρέλθω, έχει τις δικές του απόψεις.
Προηγουμένως γιατί ο άλλος Λιμενάρχης είχε δώσει θετική γνωμοδότηση;» αναρωτήθηκε (http://news.travelling.gr/1611).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το υδατοδρόμιο
της Πάτμου ήταν στην τελική φάση αδειοδότησης και αναμενόταν το καλοκαίρι του
2016 να λειτουργήσει !! Με την νέα αυτή
εμπλοκή από το Λιμενάρχη δημιουργούνται νέες καθυστερήσεις και μάλλον φαίνεται ότι τα υδροπλάνα δεν θα πετάξουν
ούτε την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο
στην Πάτμο, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα μέσα
στην κρίση.
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óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1

êåöáëáéïðïéçèïýí åðéôõ÷þò ïé ôñÜðåæåò,
êáé, ìüëéò ãõñíïýóå ç êáôÜóôáóç óå ìéá
ïìáëüôçôá, ôüôå íá ðïõëïýóå ôéò ìåôï÷Ýò ðïõ êáôåß÷å óå éäéþôåò þóôå íá áðïðëçñùèåß ôï äÜíåéï. ÁõôÞí ôçí ðñïóÝããéóç åß÷áí áêïëïõèÞóåé ìå åðéôõ÷ßá ðïëëÝò ÷þñåò ìåôÜ ôçí êñßóç ôïõ 2008, üðùò
ç ÇÐÁ ìå ôï ðñüãñáììá TARP êáé ôï
bailout (äéÜóùóç) ôçò AIG, áãïñÜæïíôáò
÷áìçëÜ ôçí þñá ôïõ ðáíéêïý, âÜæïíôáò
öñÝíï óôçí áðáíùôÞ ðôþóç ôùí áîéþí
êáé áðïêïìßæïíôáò ôåëéêÜ êÝñäç ãéá ôïõò
öïñïëïãïýìåíïõò üôáí ãýñéóå ï ìáêñïïéêïíïìéêüò êýêëïò...
...Áõôü åß÷å ãßíåé ùò Ýíá âáèìü êáé
óôçí ÅëëÜäá, üôáí ôï 2014 Þñèáí ãéá
ðñþôç öïñÜ ìåôÜ áðü ÷ñüíéá åðåíäõôÝò êáé óõììåôåß÷áí ìáæéêÜ óôéò ôüôå
áõîÞóåéò êåöáëáßïõ ôùí ôñáðåæþí. Íáé
ìåí ç ôüôå áîßá ôùí ìåôï÷þí ðïõ êáôåß÷å ôï äçìüóéï Þôáí ðåñßðïõ 18.5
äéó. (êÜôù áðü ôçí áñ÷éêÞ åðÝíäõóç ôùí
25 äéó.), áëëÜ áõôü Þôáí áíáìåíüìåíï. Ç
åêôßìçóç Þôáí ðùò ï ðñþôïò ãýñïò áíáêåöáëáéïðïßçóçò áðü éäéþôåò èá óçìáôïäïôïýóå ôçí áñ÷Þ ôçò åîüäïõ óôéò
áãïñÝò, þóôå óôáäéáêÜ, êáé üóï ç ïéêïíïìßá åðÝóôñåöå óôçí áíÜðôõîç áðü ôï
2015 (êÜôé ðïõ ðëÝïí áðïäÝ÷åôáé ìÝ÷ñé
êáé ï öåôéíüò ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ), ôï êñÜôïò èá ðïõëïýóå ôéò ìåôï÷Ýò ôïõ óå ìåóïóôáèìéêÜ õøçëüôåñç
ôéìÞ áðü üôé ôéò áãüñáóå.
Ç åêôßìçóç áõôÞ üìùò Þñèå áíôéìÝôùðç ìå ôç óêëçñÞ ðñáãìáôéêüôçôá: ôçí
Ðñþôç ÖïñÜ ÁñéóôåñÜ ôïõ ÁëÝîç Ôóßðñá êáé ôïõ ÃéÜííç ÂáñïõöÜêç. ÌåôÜ
ôç ìáæéêÞ öõãÞ êáôáèÝóåùí, ôï êëåßóéìï ôùí ôñáðåæþí, ôá Capital controls,
ôçí åðéóôñïöÞ óôçí ýöåóç, ôçí ôåñÜóôéá
áýîçóç ôùí êüêêéíùí äáíåßùí êëð. ç
êáôÜóôáóç óôéò ôñÜðåæåò ÷åéñïôÝñåøå
äñáìáôéêÜ êáé åðáíÞëèå ç áíÜãêç ãéá
íÝá êåöÜëáéá. Ç åðéëïãÞ ðïõ Ýèåóå ç
Ôñüéêá óôçí êõâÝñíçóç Þôáí áðëÞ: ¹
èá ãßíåé êïýñåìá êáôáèÝóåùí Þ èá ãßíåé áíáêåöáëáéïðïßçóç óôéò áãïñÝò. Ç
êõâÝñíçóç åõëüãùò åðÝëåîå ôï äåýôåñï, êé åäþ ãåííþíôáé ìéá óåéñÜ áðü åñùôÞìáôá ãéá æçôÞìáôá ðñáãìáôéêÜ
óêáíäáëþäç.
Áò îåêéíÞóïõìå áðü ôï ôßìçìá ãéá íá
êáôáíïÞóïõìå ôï ìÝãåèïò ôçò æçìéÜò.
Ôï 2013, ç óõììåôï÷Þ ôïõ êñÜôïõò óå
ÅèíéêÞ, Ðåéñáéþò, Alpha êáé Eurobank
Ýãéíå óå ôéìÝò Åõñþ 4.29, Åõñþ 1.7, Åõñþ
0.44 êáé Åõñþ 1.54 áíÜ ìåôï÷Þ áíôßóôïé÷á. Ç ðþëçóç ôçò ðñïçãïýìåíçò åâäïìÜäáò Ýãéíå óôá 0.02, 0.003, 0.04
êáé 0.01. Áðü ôá 25 äéó. ðïõ Þôáí ç
áñ÷éêÞ åðÝíäõóç, ç óçìåñéíÞ áîßá
ôùí ìåôï÷þí ðïõ êáôÝ÷åé ôï êñÜôïò åßíáé êÜôù áðü 500 åêáôïììýñéá, äçëáäÞ ðÜíù áðü 98% áðþëåéá. (Ç õðïãñÜììéóç äéêÞ ìáò) Ãéá íá
ôï âÜëïõìå óå ìßá ó÷åôéêÞ êëßìáêá, ôï
êñÜôïò óõëëÝãåé áðü ôïí ÅÍÖÉÁ ðåñßðïõ 2.5 äéó. ôï ÷ñüíï. ÄçëáäÞ èá ðëçñþíïõìå ãéá ôá åðüìåíá 10 ÷ñüíéá ÅÍÖÉÁ ìüíï êáé ìüíï ãéá íá êáëýøïõìå
ôç æçìéÜ ôçò áíáêåöáëáéïðïßçóçò! Êáé
áõôÞ ç êáôñáêýëá óôï ôßìçìá ïöåßëåôáé ìüíï åí ìÝñåé óôç ãåíéêüôåñç ðôþóç ôùí áîéþí ôùí ôåëåõôáßùí ìçíþí.
Ãéá ðáñÜäåéãìá, óôéò 2 Íïåìâñßïõ (ðñþôç åñãÜóéìç ôïõ ìÞíá), ç ìåôï÷Þ ôçò Å-

èíéêÞò Ýêëåéóå óôá 73 ëåðôÜ, êáé ç áýîçóç êåöáëáßïõ Ýãéíå óôá 2 ëåðôÜ! ÄçëáäÞ ðôþóç 97.26% óå ëéãüôåñï áðü Ýíá ìÞíá! ÁëëÜ áêüìç êáé ôçí ÐÝìðôç,
19 Íïåìâñßïõ, áêñéâþò ðñéí ãßíåé ç áíáêåöáëáéïðïßçóç, ç ìåôï÷Þ Ýêëåéóå
óôá 32 ëåðôÜ.
Ãéáôß ëïéðüí Ýãéíå ç áýîçóç óôá
2 êáé ü÷é óôá 32 Þ Ýóôù êÜðïõ åêåß;
Ãéáôß ðéáóôÞêáìå ôüóï êïñüéäá;
Ï âáóéêüò ëüãïò åßíáé üôé ç êõâÝñíçóç Ýêáíå äýï ôñáãéêÜ êáé áäéêáéïëüãçôá ëÜèç. Ðñþôïí, áðïäÝ÷ôçêå íá ãßíåé ç áíáêåöáëáéïðïßçóç Üìåóá
÷ùñßò êÜðïéï üñéï óôçí ôéìÞ Þ ðéèáíüôçôá áíáâïëÞò ôçò. Äåýôåñïí,
áðïäÝ÷ôçêå íá ìç óõììåôÝ÷ïõí óôç
äéáäéêáóßá ïýôå ôï Äçìüóéï ïýôå ïé
åã÷þñéïé åðåíäõôÝò êáé ìéêñïåðåíäõôÝò, áëëÜ ìüíï îÝíïé. (Ç õðïãñÜììéóç äéêÞ ìáò) ¸ôóé, ïé åðßäïîïé äéåèíåßò áãïñáóôÝò åß÷áí ôï áðüëõôï ðëåïíÝêôçìá. Áöïý ïé íÝåò ìåôï÷Ýò èá ðÞãáéíáí áíáãêáóôéêÜ óå áõôïýò êáé ìüíï áñêïýóå áðëþò íá âñåèåß ôï åëÜ÷éóôï ôßìçìá áíÜ ìåôï÷Þ ðïõ èá éêáíïðïéïýóå ôïí åðéèõìçôü óôü÷ï óõíïëéêþí
êåöáëáßùí, áãïñÜæïíôáò áíôßóôïé÷á
ðïëý ìåãÜëï áñéèìü íÝùí ìåôï÷þí, ìå
áðïôÝëåóìá ó÷åäüí íá ìçäåíéóôïýí ïé
óõììåôï÷Ýò ôùí ðáëáéþí ìåôü÷ùí, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé ôïõ Åëëçíéêïý
Äçìïóßïõ, áðü ôï share dilution, (äéÜëõóç ôùí ðáëéþí ìåôï÷þí ìÝóá óå åíáí ðïëý ìåãáëýôåñï áñéèìü íÝùí ìåôï÷þí, ðñÜãìá ðïõ óçìáßíåé áíÜëïãç
ìåßùóç ôçò áîßáò ôçò êÜèå ìßáò ðáëéÜò
ìåôï÷Þò -Óçìåßùóç äéêÞ ìáò). Áõôü óçìáßíåé ðùò, áêüìá êáé áí óôï ìÝëëïí
áíÝâïõí ïé ôéìÝò ôùí ìåôï÷þí, ôï Äçìüóéï äå èá êåñäßóåé üóá Ý÷áóå ëüãù
áêñéâþò áõôÞò ôçò ðïëý ìåéùìÝíçò óõììåôï÷Þò».
«¸ôóé êáé Ýãéíå ëïéðüí, êáé ïé îÝíïé
åðåíäõôÝò ðëÝïí åëÝã÷ïõí ôçí
ðëåéïøçößá ôïõ åëëçíéêïý ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò ãéá ìüëéò 5 äéó.
åõñþ. Êáé ðñïóÝîôå, åíþ ðÝñóé êáé ðñüðåñóé åß÷áí ìðåé óôéò ôñÜðåæåò êõñßùò
èåóìéêïß ìáêñïðñüèåóìïé êáé óôñáôçãéêïß åðåíäõôÝò (ïé ëåãüìåíïé real money investors), áõôÞ ôç öïñÜ ìðÞêáí êõñßùò distressed êáé vulture hedge funds, åðåíäõôÝò äçëáäÞ ðïõ åîåéäéêåýïíôáé
óôçí áãïñÜ ðïëý õðïôéìçìÝíùí êáé áöåñÝããõùí ôßôëùí óå ðïëý ÷áìçëÝò áîßåò ìå óêïðü ôç ãñÞãïñç áðüóâåóç
ôçò åðÝíäõóÞò ôïõò óôçí ðñþôç Üíïäï ôùí ôéìþí. Óôçí êõñéïëåîßá, äçëáäÞ, ðñüêåéôáé ãéá ôá üñíéá ôùí áãïñþí ãéá ôá ïðïßá ôüóá ÷ñüíéá ìáò
ðñïåéäïðïéïýóå ï ÓÕÑÉÆÁ».
Ãéá íá êÜíïõìå êÜðùò ðéï óáöÞ óôïõò
áíáãíþóôåò ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò ðïõ
äåí åßíáé åîïéêéùìÝíïé ìå ôïõò ÷ñçìáôéóôçñéáêïýò üñïõò ôá óôïé÷åßá áõôÞò
ôçò êõâåñíçôéêÞò êïìðßíáò ôçí ðåñéãñÜöïõìå ùò åîÞò : Áöïý ïé áãïñáóôÝò
ôùí ìåôï÷þí, ôá êåñäïóêïðéêÜ funds Þôáí áðü ôçí áñ÷Þ ôçò äéáäéêáóßáò ðþëçóçò óõãêåêñéìÝíá êáé ìüíï áõôÜ,
(óýìöùíá ìå ôçí êëåéóôÞ äéáäéêáóßá
ôïõ book building ðïõ áêïëïõèÞèçêå áðü ôçí êõâÝñíçóç), ôüôå ôï óýíïëï ôùí
ìåôï÷þí ðïõ õðÞñ÷áí ùò åêåßíç ôç
óôéãìÞ óå êÜèå ôñÜðåæá ôïðïèåôÞèçêáí

ïõóéáóôéêÜ áðü ôçí êõâÝñíçóç-ðùëçôÞ, ç êÜèå ìéá óå ìéá ôÝôïéá ôéìÞ þóôå
íá ìðïñïýí íá áãïñáóôïýí áðü ôá äåäïìÝíá êåöÜëáéá þóôå áõôÜ íá áãïñÜóïõí ôçí ðëåéïøçößá ôùí ìåôï÷þí
êáé Ýôóé íá áðïêôÞóïõí ôïí Ýëåã÷ï êÜèå ìéáò áðü ôéò 4 ÔñÜðåæåò (ùò ôþñá
äåí îÝñïõìå ðïéá Funds áãüñáóáí ðïéÝò
ôñÜðåæåò êáé óå ðïéï ðïóïóôü). ÄçëáäÞ ïé ìåôï÷Ýò ðÞãáí óôï áóýëëçðôá ÷áìçëü ýøïò ðïõ èÝëáíå áðü ôçí áñ÷Þ ïé
åðéëåãìÝíïé õðïøÞöéïé áãïñáóôÝò, ìéáò
êáé äåí åðéôñÜðçêå íá ìðïõí óôçí áãïñÜ ôùí íÝùí ìåôï÷þí üëïé ïé åíäéáöåñüìåíïé, êáé êõñßùò ïé ðáëéïß ìÝôï÷ïé ìå ðñþôï ôï êñÜôïò, ðñÜãìá ðïõ èá
áíÝâáæå ïðùóäÞðïôå ôçí ôéìÞ ôçò êÜèå ìåôï÷Þò.
¸ôóé ãéá ðáñÜäåéãìá áí êÜðïéïò ìéêñïìÝôï÷ïò ôçò Ðåéñáéþò ðñéí áðü ôï îåðïýëçìá êáé óõãêåêñéìÝíá óôçí áñ÷Þ ôïõ
ÍïÝìâñç (üðïõ äåí Þôáí öáíåñÞ ç óöáãÞ
ðïõ Ýñ÷åôáé ìå ôï óõãêåêñéìÝíï book building) åß÷å óôá ÷Ýñéá ôïõ 1000
ìåôï÷Ýò ôùí 72 ëåðôþí ç êÜèå ìéá, äçëáäÞ áí åß÷å 720 Åõñþ ðñéí ôï îåðïýëçìá, ìåôÜ áðü áõôü óõíÝ÷éóå íá Ý÷åé ðÜëé
1000 ìåôï÷Ýò, ìüíï ðïõ áõôÝò Üîéæáí ôþñá üëåò ìáæß 20 Åõñþ! Áõôü óçìáßíåé
îÜöñéóìá ôïõ 97,3% ôùí ÷ñçìÜôùí åíüò ìéêñïìåôü÷ïõ. ÁëëÜ áíÜëïãï áêñéâþò åßíáé êáé ôï îÜöñéóìá ôùí ìåôï÷þí ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò ðïõ ùò ôüôå,
êáé ÷Üñç óôá äáíåéêÜ ëåöôÜ ôçò ÅÆ, äéÝèåôå ôçí ðëåéïøçößá ôùí ìåôï÷þí óå üëåò ôéò ôñÜðåæåò, ðëçí ôçò ìéêñüôåñçò
áðü üëåò, ôçò Eurobank. ÁõôÜ ôá 18,5 äéò
êáôÜíôçóáí ìÝóá óå ëßãá åéêïóéôåôñÜùñá ìå ôçí ôñáðåæéêÞ ëçóôåßá ôïõ áéþíá
500 åêáôïììýñéá Åõñþ. ÌÜëéóôá áí õðïëïãßóïõìå ðüóá Þôáí ôá êåöÜëáéá ôïõ
äçìïóßïõ ðñéí ôçí äåýôåñç áíáêåöáëáéïðïßçóç äçëáäÞ 25 äéò Åõñþ, ôüôå ìéëÜìå
ãéá ìéá áðþëåéá ðüñùí ôïõ åëëçíéêïý
äçìïóßïõ 25-0,5 äéò = 24,5 äéò Åõñþ ìÝóá
óå åíÜìéóç ÷ñüíï. Áí äå óõìðåñéëÜâïõìå êáé ôá êñáôéêÜ êåöÜëáéá ðïõ áðáéôÞèçêáí áðü ôçí áñ÷Þ ôçò êñßóçò ãéá ôçí
åíßó÷õóç ôùí ôñáðåæþí ðïõ Þôáí 40äéò
Åõñþ ìéëÜìå ãéá áðþëåéåò ãéá ôï êñÜôïò 39,5 äéò Åõñþ.
Áðü ôé êáèÜñìáôá, áðü ðïéïýò ôñïìåñïýò õðïêñéôÝò, áðü ðïéïýò å÷èñïýò ôïõ
ëáïý ìðïñåß íá áðïôåëïýíôáé üëá ôá
êüììáôá ðïõ ðÜíù óå áõôü ôï üñãéï äåí
öþíáîáí êáèüëïõ, êáé ìÜëéóôá ôçí þñá ðïõ ÷Üèçêáí ïé ôñÜðåæåò ãéá ôç ÷þñá ìáò, åíþ óêßæáíå ôá ñïý÷á ôïõò ãéá
÷ñüíéá ïëüêëçñá êáé ôá óêßæïõí áêüìá ãéá ôá 200 åêáôïììýñéá Åõñþ ôùí
äïìçìÝíùí ïìïëüãùí ðïõ ÷Üèçêáí óôï
êÜôù-êÜôù óå ìéá áíïé÷ôÞ ÷ñçìáôéóôéêÞ óðÝêïõëá;
Åßíáé áðïêáëõðôéêü ìå ðüóï äéáêïììáôéêÞ Ýãêñéóç Ýãéíå áõôÞ ç ëçóôåßá ôï
ãåãïíüò üôé êáíÝíá êüììá äåí áíôÝäñáóå ãéá ôï üôé ëßãï ðñéí áðü áõôÞí êáèáéñÝèçêå áðü ôç èÝóç ôïõ ï ùò ôüôå
Ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò, Êþóôáò Ìðïôüðïõëïò, óôéò 30 Ïêôùâñßïõ, êáé áíôéêáôáóôÜèçêå ëßãï ìåôÜ áðü áõôÞí áðü ôïí ðéï Ýìðéóôï ôçò
êõâÝñçóçò ×áñÜëáìðï Ãêüôóç. ÄçëáäÞ ç éóôïñéêÞ óõíáëëáãÞ Ýãéíå ÷ùñßò
íá õðÜñ÷åé åêåßíåò ôéò ìÝñåò ðñüåäñïò
ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò ãéáôß
êáíåßò ðñïöáíþò äåí èá äå÷üôáí, ãéá
ôçí áêñßâåéá äåí èá ôïëìïýóå, íá âÜëåé
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ôçí õðïãñáöÞ ôïõ êÜôù áðü ìéá ôÝôïéáò
êëßìáêáò åèíéêÞ ëåçëáóßá.
Ôï áëçèéíü åñþôçìá åßíáé ðùò ìðïñåß íá åîçãçèåß ðïëéôéêÜ ìéá ôÝôïéá ðñÜîç êáé ìÜëéóôá ðùò ìðïñåß íá åîçãçèåß
ç öõóéêÞ êáé çèéêÞ óõíáõôïõñãßá ÏËÙÍ ÔÙÍ êïéíïâïõëåõôéêþí (ôïõëÜ÷éóôïí) êïììÜôùí óôçí äéÜðñáîç êáé
óôçí óõãêÜëõøÞ ôçò, Þ áëëéþò ðïéá åßíáé ç ðïëéôéêÞ âÜóç áõôÞò ôçò ìáæéêÞò
åèíéêÞò ïìåñôÜ;
Ç ìüíç åîÞãçóç ðïõ ìðïñïýìå
íá äþóïõìå
Ç ìüíç åîÞãçóç ðïõ ìðïñïýìå íá äþóïõìå åìåßò åßíáé ç ßäéá åîÞãçóç ðïõ
äßíïõìå ãéá êÜèå ïéêïíïìéêü êáé ðïëéôéêü Ýãêëçìá ãéá ôï ïðïßï åêäçëþíåôáé åèíéêÞ, äçëáäÞ äéáêïììáôéêÞ óõìöùíßá êáé óõíåíï÷Þ. Ðñüêåéôáé ãéá ôï
ãåíéêü Ýãêëçìá ôçò ðáñÜäïóçò ôïõ
ðëïýôïõ ôçò ÷þñáò, ôùí êåöáëáßùí ôçò,
ôùí åðéêïéíùíéáêþí êáé åíåñãåéáêþí
äéêôýùí ôçò, ôùí êñáôéêþí ðñïìçèåéþí
ôçò, ôïìÝùí ôçò áãñïôéêÞò ôçò ðáñáãùãÞò êëð óôá ñþóéêá Þ öéëïñþóéêá
÷Ýñéá.
Åäþ Ýíáò êáëüðéóôïò áíáãíþóôçò èá
áíôéôåßíåé ôï åîÞò: ÊáëÜ ðþò åßíáé äõíáôü ç éäéïêôçóßá íá ðåñÜóåé óôá ÷Ýñéá ñþóéêùí Þ öéëïñþóéêùí êåöáëáßùí ôçí þñá ðïõ ôá åìðëåêüìåíá óôçí
ëçóôåßá hedge Funds ðïõ Þñèáí óôç äçìïóéüôçôá,
üðùò
ôá Capital Group, Pimco, Brookfield, Fairfax, Wellington, WLR Recovery Fund êáé
Highfields åßíáé áããëïóáîùíéêÜ êáé
êõñßùò áìåñéêÜíéêá;
Êáô áñ÷Þí ôï üôé ôá hedge funds åßíáé
äõôéêÜ äåí óçìáßíåé üôé åßíáé äõôéêÜ êáé
ôá êåöÜëáéá ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óå áõôÜ.
Äõôéêü åßíáé ôï ìÜíáôæìåíô üëùí áõôþí ôùí õðåñêåñäïóêïðéêþí funds áëëÜ áõôïß ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óå áõôÜ êáé
ðïíôÜñïõí óå áõôÜ óå êÜèå ìåãÜëç
áãïñÜ áîéþí åßíáé êÜèå ëïãÞò ìåãÜëá
êåöÜëáéá ïðïéáóäÞðïôå åèíéêüôçôáò.
ÁõôÜ äåí åßíáé õðï÷ñåùìÝíï ôï ìÜíáôæìåíô íá ôá áðïêáëýøåé óôïí åêäüôç,
äçëáäÞ óôï âáóéêü ðùëçôÞ ôùí ìåôï÷þí ðïõ åí ðñïêåéìÝíù Þôáí ôï åëëçíéêü äçìüóéï. Ôï ìÜíáôæìåíô
ôùí funds ðáßñíåé óå ðåñßðôùóç êåñäþí
ôï ðïëý ùò 20% êáé ôá õðüëïéðá ïé ìÝôï÷ïé ôïõ ÷áñôïðáßêôåò.
Ôï ãåãïíüò üôé áêüìá ôï êáèåóôþò
äåí Ý÷åé áíáêïéíþóåé åðßóçìá ôá ïíüìáôá ôùí funds êáé áêüìá ëéãüôåñï äåí
Ý÷ïõí äéáññåýóåé áðü ðïõèåíÜ ôá ïíüìáôá êÜðïéùí âáóéêþí ðáéêôþí ôïõ
êáèåíüò áðü áõôÜ, åßíáé áðü ìüíï ôïõ
áíçóõ÷çôéêü.
¼ìùò ãéá ìáò, áíåîÜñôçôá áðü ôï
ðïéá åßíáé áõôÞ ôç óôéãìÞ ç óýíèåóç
ôùí funds áõôþí, äçëáäÞ áêüìá êáé áí
óÞìåñá åßíáé ðëåéïøçöéêÜ äõôéêÜ, áõôüò
ðïõ èá áðïöáóßóåé ðïéïò èá ãßíåé ï ôåëéêüò éäéïêôÞôçò ôùí ìåôï÷þí, åßíáé ôï
äéáêïììáôéêü óýóôçìá ðïõ äéáìïñöþíåé ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôçò ÷þñáò êáé éäéáßôåñá ôçí ôñáðåæéêÞ.
Ìðïñåß äçëáäÞ êÜëëéóôá ôï ó÷Ýäéï
ôùí ñùóüäïõëùí íá åßíáé íá óõíå÷éóôåß ôï ïéêïíïìéêü êáé ôñáðåæéêü óáìðïôÜæ Ýôóé þóôå áêüìá êáé ïé óçìåñéíÝò åîåõôåëéóìÝíåò ìåôï÷Ýò íá îåöôéóõíÝ÷åéá óôç óåë. 14
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ëéóôïýí êé Üëëï êáé ôüôå íá ôéò áãïñÜóïõí ôæÜìðá, áêüìá êáé áíïé÷ôÜ ðëåéïøçöéêÜ ôá ñùóïêéíÝæéêá êáé Üëëá êåöÜëáéá ôïõ Üîïíá ðÜíôá âÝâáéá óå óõíåñãáóßá ìå ôá áìåñéêÜíéêá ðïõ åßíáé
êáôÜëëçëá ãéá ôçí ðïëéôéêÞ êÜëõøç
êÜèå ôÝôïéáò ðñÜîçò.
Èá ñùôÞóåé êáíåßò: Êáé êáëÜ ãéáôß äåí
ðïõëïýóáí ôþñá ïé ñùóüäïõëïé êõâåñíÞôåò ôéò ôñÜðåæåò áíïé÷ôÜ óôïí Üîïíá;
Íïìßæïõìå üôé êÜôé ôÝôïéï óå üóï âáèìü óõíå÷ßæåôáé áêüìá ç åõñù-ñùóéêÞ
äéÝíåîç ãéá ôï êñéìáúêü èá óêüôùíå ôçí
åìðéóôïóýíç ðïõ ðñïóðáèåß íá ÷ôßóåé ç
óõììïñßá Ôóßðñá óôçí Åõñþðç, ðñÜãìá
ðïõ èá äõóêüëåõå ôçí õðïíïìåõôéêÞ,
äéáóðáóôéêÞ äïõëåéÜ ôçò ìÝóá óå áõôÞí, üðùò áêñéâþò èÝëåé ôï Êñåìëßíï.
Áíôßèåôá áí ç Ñùóßá -êáé ãåíéêüôåñá
ï Üîïíáò- áãïñÜóåé ôéò ôñÜðåæåò ü÷é áðü ôá ÷Ýñéá ôçò ýðïðôçò ãéá öéëïñùóéóìü êõâÝñíçóçò Ôóßðñá Þ ïðïéáóäÞðïôå Üëëçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò, áëëÜ
áðü ôá ÷Ýñéá ôïõ äõôéêïý êåöÜëáéïõ,
ôüôå ç ÅëëÜäá ìÝíåé õðåñÜíù õðïøßáò
óáí äõôéêÞ ÷þñá ðïõ áíáãêÜóôçêå íá
ðïõëÞóåé ôéò ôñÜðåæÝò ôçò óôï ïðïéïäÞðïôå äõôéêü êåöÜëáéï. Åðßóçò ï åëëçíéêüò ëáüò óå áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç
èá äåé ôïõò áíáôïëéêïýò áãïñáóôÝò ìå
ðïëý ðéï èåôéêü ôñüðï áðü üóï èá ôïõò
Ýâëåðå áí áãüñáæáí áð’ åõèåßáò êáé
áíïé÷ôÜ ôþñá ïé ßäéïé ôéò ôóáêéóìÝíåò
ôñÜðåæåò áðü ôï åëëçíéêü êñÜôïò.
Áðü áõôÞí ôçí Üðïøç åßíáé èåùñïýìå ðéèáíüôåñç áõôÞ ç åêäï÷Þ, äçëáäÞ
íá áãïñÜóïõí ïé ñþóïé óå äåýôåñç öÜóç ìáæéêÜ ôéò ôñÜðåæåò ðïõ óçìáßíåé íá
ëåéôïõñãÞóïõí ïé óçìåñéíïß äõôéêïß óôçí
åìöÜíéóç éäéïêôÞôåò óáí ðñïóùñéíÜ âáðïñÜêéá ôùí ðñïçãïýìåíùí.
Åííïåßôáé üôé äåí ìðïñïýìå íá áðïêëåßóïõìå êáèüëïõ ç áëÞèåéá íá âñßóêåôáé óå Ýíá óõíäõáóìü ôùí äýï Üëëùí åêäï÷þí, ãéá ðáñÜäåéãìá íá
âñßóêïíôáé áðü ôþñá ìÝóá óôá funds áñêåôÜ ñþóéêá Þ êáôáñéáíÜ êåöÜëáéá ðïõ
ðñéí ôçí ôñßôç áõôÞ áíáêåöáëáéïðïßçóç Þôáí Þäç ðïëý éó÷õñÜ ìÝóá óôéò ôñÜðåæåò Ðåéñáéþò êáé ¢ëöá áíôßóôïé÷á
êáé ôá ïðïßá óôç ìåôáðþëçóç íá ãßíïõí ðñïôéìçôÝïé áãïñáóôÝò.
¼ëá áõôÜ åßíáé ðéèáíÜ. Ìüíï Ýíá
ðñÜãìá âëÝðïõìå åíôåëþò áäýíáôï: ôï
íá ðáßñíïõí óôñáôçãéêÜ ïé äõôéêïß, êõñßùò ïé áìåñéêÜíïé, ó÷åäüí ôæÜìðá ôéò
åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò, äçëáäÞ ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá êáé ôçí ßäéá þñá ôï øåõôïÊÊÅ êáé ï ìéêñïáóôéêüò óôïëßóêïò
ôïõ, ïé íáæß, ïé øåõôïáíáñ÷éêïß öáóßóôåò, ï ÓÕÑÉÆÁ êáé ïé ÁÍÅË íá óöõñßæïõí áäéÜöïñá.
Ç ìáêñõÜ ðñïåôïéìáóßá
ÁëëÜ ðÝñá áðü ôéò óõãêåêñéìÝíåò åêôéìÞóåéò ðïõ áðïññÝïõí áðü ôçí ôåëåõôáßá áõôÞ êáé ðéï óêáíäáëþäç áðü
ôéò ôñåéò áíáêåöáëáéïðïéÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé ùò ôþñá, ìðïñåß íá âãÜëåé
êáíåßò áíÜëïãá ðïëéôéêÜ óõìðåñÜóìáôá áí åîåôÜóåé ôçí ðïñåßá ôçò êáôÜðôùóçò ôùí ôñáðåæþí êáé ôçò óôáäéá-

êÞò áëëáãÞò óôçí éäéïêôçóßá ôïõò.
Ìðïñåß äçëáäÞ íá äéáðéóôþóåé üôé õðÜñ÷åé ìéá ãñáììÞ êáé Ýíáò óêïðüò ðïõ
äéáðåñíÜ üëïõò ôïõò óôáèìïýò ôçò
êñßóçò êáé ôçò åîáöÜíéóçò ôïõ êåöáëáßïõ ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, êáèþò ìåôÜ áðü êÜèå
ôÝôïéá êñßóç ìéá äñáìáôéêÞ áëëáãÞ óôï
éäéïêôçóéáêü ôïõò óçìåéþíåôáé, ðïõ ïäçãåß óôïí ôåëéêü óêïðü ðïõ ðåñéãñÜøáìå ðñéí.
Ç ðñþôç ðïëý ìåãÜëç ôïìÞ óå áõôÞí
ôçí ðïñåßá åßíáé ç ðñþôç áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí ðïõ ãßíåôáé ôï
2013. Åßíáé ç ÷ñïíéÜ ðïõ ôï åëëçíéêü
êñÜôïò Ýóôù ìå äáíåéêÜ åõñùðáúêÜ ëåöôÜ, ôá ëåöôÜ ôïõ Ôáìåßïõ ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò, ôïõ Ô×Ó (ðïõ
åßíáé ôåëéêÜ ëåöôÜ ôïõ åõñùðáúêïý EFSF), ðáßñíåé ôç óõíôñéðôéêÞ
ðëåéïøçößá ôùí ìåôï÷þí üëùí ôùí ìåãÜëùí ôñáðåæþí, ü÷é ãéá íá ôéò êñáôéêïðïéÞóåé êáé íá ôéò äéïéêÞóåé, áëëÜ ãéá
íá åêôïðßóåé ó÷åäüí ïëïêëçñùôéêÜ ìÝóá áðü áõôÝò ôï ùò ôüôå ó÷åôéêÜ Þ êáé
áðüëõôá ðëåéïøçöéêü íôüðéï êåöÜëáéï
ôùí ìéóïêñáôéêþí áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí, ôçò åêêëçóßáò, ôùí ìåãÜëùí êáðéôáëéóôþí êáé ôùí åêáôïíôÜäùí ÷éëéÜäùí ìéêñïìåôü÷ùí. ¼ëá áõôÜ ôá êåöÜëáéá åêìçäåíßæïíôáé óôçí ðñáãìáôéêüôçôá áðü ôçí áðüëõôç ÷ñåùêïðßá
óôçí ïðïßá ïäÞãçóáí óõíåéäçôÜ ïé êõâåñíÞóåéò ÐÁÓÏÊ, ÍÄ ôéò ôñÜðåæåò ìå
äýï ìåèüäïõò: Ç ðñþôç, ç ãåíéêÞ ìÝèïäïò, Þôáí ìå ôï íá äéþ÷íïõí ìå áóýëëçðôï ñõèìü ôéò ôñáðåæéêÝò êáôáèÝóåéò
áðåéëþíôáò öùíá÷ôÜ óôï üíïìá ôùí
ôÜ÷á åèíéêþí äéáðñáãìáôåýóåùí ìå ôçí
ÅÆ, üôé èá öýãïõí áðü ôçí ÅÆ. ×ùñßò
êáôáèÝóåéò ïé ôñÜðåæåò ôñþíå áðü ôá
êåöÜëáéÜ ôïõò ãéá íá ëåéôïõñãïýí êáé
óôï ôÝëïò ïýôå áõôü äåí ìðïñïýí íá
êÜíïõí. Ç Üëëç ìÝèïäïò, ç âáóéêüôåñç
Þôáí ìå ôçí êáñìáíéüëá ôïõ PSI.
Ôï PSI Þôáí ç ðïëý «ðáôñéùôéêÞ» ðñÜîç ôçò êõâÝñíçóçò ÍÄ-ÐÁÓÏÊ íá
ìåéùèåß ôï êñáôéêü ÷ñÝïò ìå ôï íá ìçí
ðëçñùèïýí ðïôÝ ôá ïìüëïãá ôïõ åëëçíéêïý äçìïóßïõ ðïõ åß÷áí ïé ôñÜðåæåò
óôá ÷Ýñéá ôïõò, êáé ðáñÜëëçëá áñêåôÜ
áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá, êáé åêáôïíôÜäåò
÷éëéÜäåò ìéêñïïìïëïãéïý÷ïé. ÄçëáäÞ ç
êõâÝñíçóç êÞñõîå êáíüíé êõñßùò óå âÜñïò ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí êáé ôùí
ðïëéôþí ðïõ äÜíåéæáí ôï åëëçíéêü äçìüóéï. Óôçí ïõóßá ìåôáôüðéóå ôï êñáôéêü Ýëëåéììá áðü ôï êñÜôïò óôïõò ðïëßôåò êáé óôï íôüðéï ôñáðåæéêü êåöÜëáéï, âõèßæïíôáò óôá ôÜñôáñá ôï ðéï ðáñáãùãéêü êïììÜôé ôçò ïéêïíïìßáò, ôç
âéïìç÷áíßá, êáèþò áäõíÜôéæå óå ðåëþñéï âáèìü ôçí êáñäéÜ ôçò óýã÷ñïíçò
ïéêïíïìßáò ðïõ åßíáé ç ðßóôç.
Ìå ôï óõíäõáóìü ôçò êáôáèåôéêÞò êá÷åîßáò êáé ôïõ PSI, ïé ôñÜðåæåò ÷ñåùêüðçóáí ïõóéáóôéêÜ, ïé ðáëéïß íôüðéïé
ìÝôï÷ïé ìåãÜëïé êáé ìéêñïß, Ý÷áóáí ôá
ëåöôÜ ôïõò êáé ôéò ìåôï÷Ýò ôïõò êáé ôåëéêÜ ôï 2013 ïé ôñÜðåæåò ðÝñáóáí ìå
ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí 25 äéò
Åõñþ óôá ÷Ýñéá ôïõ êñÜôïõò, ÷ùñßò üìùò üðùò åßðáìå áõôü íá ôéò äéïéêåß
ãéá íá ìÝíïõí óôç ìïñöÞ éäéùôéêÝò üðùò Þèåëå ç ÅÅ. Óôïõò ÷áìÝíïõò Þôáí
êáé ôá äõôéêÜ êåöÜëáéá ôùí èåóìéêþí
ìåôü÷ùí êõñßùò, áõôþí äçëáäÞ ðïõ åß-

÷áí ìéá áñêåôÜ óôáèåñÞ åðåíäõôéêÞ
ó÷Ýóç ìå ôï åëëçíéêü ôñáðåæéêü óýóôçìá äçëáäÞ ôïðïèåôïýóáí ëåöôÜ óå
áõôü óå ìéá óôáèåñÞ âÜóç êáé ïõóéáóôéêÜ åíßó÷õáí ôçí ðáñáãùãÞ.
ÁìÝóùò ìåôÜ áðü áõôÞí ôçí éóôïñéêÞ
êáé êáßñéá áíáêåöáëáéïðïßçóç, ãéá ôçí
ïðïßá ïé äéáêïììáôéêïß ðñÜêôïñåò-ðñïâïêÜôïñåò, êáé ðñþôá áð üëïõò ï ÃÁÐ
êáé ìåôÜ ï ÓáìáñÜò, äïýëåøáí ìå ðÜèïò, Ýãéíå ç äåýôåñç áíáêåöáëáéïðïßçóç. Óå áõôÞí, ìÝóá óå óõíèÞêåò ðÜíôá
ôå÷íçôÞò êñßóçò êáé áéìïññáãßáò, õðÞñîå
ìéá êáéíïôïìßá: Ïé íÝåò ìåôï÷Ýò ôçò áýîçóçò ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ðïõëÞèçêáí óôï 20% ôçò ùò ôüôå ôéìÞò ôùí ìåôï÷þí ôïõ Ô×Ó, ïðüôå êáé áõôÝò õðïôéìÞèçêáí áíÜëïãá. ÁõôÞ ç õðïôßìçóç Ýãéíå ãéá íá ìðïõí óôç èÝóç åíüò ôìÞìáôïò ôùí ðÜíôá ðëåéïøçöéêþí êåöáëáßùí ôïõ Ô×Ó îÝíá éäéùôéêÜ êåöÜëáéá,
êõñßùò ôá hedge funds -ðïõ ôá åßäáìå ìåôÜ íá ðñùôáãùíéóôïýí êáé íá êõñéáñ÷ïýí óôçí ôñßôç áíáêåöáëáéïðïßçóç- åíþ ìðÞêáí óå êáßñéåò ðïëý éó÷õñÝò èÝóåéò ôá ñþóéêá êáé êáôáñéáíÜ êåöÜëáéá.
Ìáæß ìå üëá áõôÜ ìðÞêáí êáé ìåñéêÜ
óïâáñÜ èåóìéêÜ êåöÜëáéá, üðùò ôï êñáôéêü ôçò Íïñâçãßáò, ëüãù ôùí ÷áìçëþí ôéìþí, áëëÜ áõôÜ Ýöõãáí ôñÝ÷ïíôáò ðñéí ôçí ôñßôç áíáêåöáëáéïðïßçóç ãéáôß Ý÷áóáí ôá ìéóÜ ëåöôÜ ôïõò.
Ôï öåõãéü ôùí èåóìéêþí âïëåýåé ôïõò
ðñïâïêÜôïñåò êáé ìÜëéóôá åßíáé áðáñáßôçôï ãéá íá ìçí õðÜñ÷åé êáíåíüò
åßäïõò äéåèíÞò Ýëåã÷ïò óôéò ôñáðåæéêÝò êïìðßíåò ðïõ èá áêïëïõèÞóïõí.
Ôï ðéï êáëü ôóßãêëéóìá ãé áõôü ôï
öåõãéü Þôáí ôï ðïëéôéêÜ õðåñåíéó÷õìÝíï öïýóêùìá ôùí êüêêéíùí äáíåßùí, éäéáßôåñá ôùí óôåãáóôéêþí. Áõôü
ôï ðÝôõ÷áí ïé ðñïâïêÜôïñåò ìå ôï íá
åîáóöáëßóïõí íïìïèåôéêÜ üôé íïéêïêõñéÜ ðïõ åß÷áí åéóïäÞìáôá 3000 Åõñþ ôï ìÞíá äåí Þôáí ðñáêôéêÜ õðï÷ñåùìÝíá íá ðëçñþíïõí äüóåéò óôéò
ôñÜðåæåò ãéá ôçí ðñþôç êáôïéêßá ôïõò.
¼ëï ôï êüëðï Þôáí íá âñßóêïíôáé ïé
ôñÜðåæåò óå êáèåóôþò ìüíéìçò ÷ñåùêïðßáò êáé ëåéôïõñãéêÞò ëéðïèõìßáò.
Óå áõôÞí ôçí ðåñßïäï åßíáé áëÞèåéá
üôé êáé ôá Hedge funds Ý÷áóáí ôá ëåöôÜ ôïõò, óõãêåêñéìÝíá Ý÷áóáí ðåñßðïõ ôá ìéóÜ áðü áõôÜ ðïõ Ýâáëáí óôç
äåýôåñç áíáêåöáëáéïðïßçóç, áëëÜ Ýôóé ìðÞêáí óôçí ôñßôç áíáêåöáëáéïðïßçóç ãéá íá ðáßîïõí ôï ìåãÜëï
ðáé÷íßäé. ÄçëáäÞ áí äåí âñßóêïíôáí
Þäç ìÝóá óôéò ôñÜðåæåò äåí èá Þôáí
åýêïëï íá ðåñÜóåé ç îáöíéêÞ åðéëïãÞ
ôçò êõâÝñíçóçò, áíôßèåôá ìå ôçí áíïé-
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÷ôÞ äéáäéêáóßá ôçò äåýôåñçò áíáêåöáëáéïðïßçóçò, íá êÜíåé ôçí õðåñ-êëåéóôÞ
äéáäéêáóßá Book Building, áðïêëåéóôéêÜ
ìå ôá õðÜñ÷ïíôá hedge funds.
Áóöáëþò üëç áõôÞ ç äéáäéêáóßá óå üëåò ôéò öÜóåéò ôçò äåí èá Þôáí äõíáôÞ
÷ùñßò ïé ñùóüäïõëïé íá Ý÷ïõí åîáóöáëßóåé ôçí Ýãêñéóç ôùí äáíåéóôþí, éäéáßôåñá ôçò ÅÊÔ ðïõ áíÜìåóá óå üëïõò ôïõò
èåóìïýò ôùí äáíåéóôþí Ý÷åé ôïí ðñþôï
ëüãï óôï ôñáðåæéêü æÞôçìá. Ðñïáöáíþò
êÜôé ðïëý óÜðéï óõìâáßíåé ìå áõôÞí.
Ðïéá êåíôñéêÞ ôñÜðåæá ðáãêüóìéïõ üãêïõ èá Üöçíå áõôÞ ôç äéáäéêáóßá óå üëá ôçò ôá óôÜäéá íá åîåëé÷èåß óå Ýíá
ôñáðåæéêü óýóôçìá ìå ôÝôïéï ôñüðï þóôå ðåëþñéá êåöÜëáéá ðïõ äáíåßæåé ç ÅÆ
êáé ç ÅÊÔ óôéò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò íá
åîáôìßæïíôáé óå äýï ÷ñüíéá êáé üôé ìÝíåé
íá ðåñíÜåé óôçí áíïé÷ôÞ áãïñÜ ôçò Åõñùæþíçò óå Üëëá ÷Ýñéá ìÝóá áðü ôéò ðéï
êëåéóôÝò êáé óêïôåéíÝò äéáäéêáóßåò; Óôçí
ðñáãìáôéêüôçôá äåí åßíáé íá áðïñåß êáíåßò. Áñêåß íá äåé ôç äéÜóùóç ôùí ôñáðåæþí ôçò Êýðñïõ ôï 2013. Ìüíï áõôÝò
äåí âïçèÞèçêáí áðü ôçí ÅÊÔ, áíÜìåóá
óå üëåò ôéò ÷þñåò ôïõ íüôïõ ôçò ÅÆ ðïõ
äéáóþèçêáí, íá ìçí õðÜñîåé êïýñåìá ôùí
êáôáèÝóåùí ôÜ÷á ãéá íá ìç åõíïçèïýí
ïé ñþóïé ìåãáëïêáôáèÝôåò ôùí êõðñéáêþí ôñáðåæþí. Êé üìùò ç áíáêåöáëáéïðïßçóç åêåß ìåèïäåýôçêå ôåëéêÜ Ýôóé þóôå ç ìïíáäéêÞ ìåãÜëç êõðñéáêÞ ôñÜðåæá ðïõ åðÝæçóå ðÝñáóå óôá ÷Ýñéá ôçò Ñùóßáò! ÁõôÜ ãßíïíôáé ìüíï ìå Ýíáí ÍôñÜãêé ðñüåäñï ôçò ÅÊÔ, ôï ìüíï ïéêïíïìïëüãï ðïõ èåùñåß óðïõäáßï ìÝóá óôçí Åõñùæþíç ï ðñïâïêÜôïñáò ôïõ Ôóßðñá ÂáñïõöÜêçò.
Ôï æïõìß áðü üëç ôçí ðáñáðÜíù åîéóôüñçóç åßíáé üôé ïé éó÷õñÝò åëëçíéêÝò
ôñÜðåæåò, ðïõ ðñéí áðü ôçí êñáôéêÞ ïñãáíùìÝíç ÷ñåùêïðßá ôïõ 2010 åß÷áí Ýíá
áðü ôá ìéêñüôåñá ðïóïóôÜ åðéóöáëåéþí
óôçí Åõñþðç, áöïý âõèßóôçêáí åðßôçäåò
áðü ôçí ðïëéôéêÞ êñáôéêÞ åîïõóßá, ðÝñáóáí ìå ôñßá êáëÜ ìåëåôçìÝíá âÞìáôá
óôá ÷Ýñéá ôïõ üôé ðéï îÝíïõ ðñïò ôçí áíÜðôõîç ôçò ÷þñáò êáé ôïõ üôé ðéï ôõ÷ïäéùêôéêïý õðÜñ÷åé ìÝóá óôï äéåèíÝò ÷ñçìáôïðéóôùôéêü êåöÜëáéï. Áðü åêåß íïìßæïõìå Ý÷åé ìåßíåé ìüíï Ýíá âÞìá ãéá íá
ðáñáäïèïýí áýôáíäñåò óôï ÷åéñüôåñï, óôï
êáèáñÜ ìáöéüæéêïõ ôýðïõ ñþóéêï Þ êáé
ñùóïêéíÝæéêï êñáôéêïöáóéóôéêü êåöÜëáéï. Åííïåßôáé üôé êáé óå áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç üóï ç Ñùóßá èá èÝëåé ôçí ÅëëÜäá ìÝóá óôç Äýóç êáé ìÝóá óôçí Åõñþðç, ðÜíôá óôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá
ïðüôå êáé óôéò ôñÜðåæåò, ôï áíáôïëéêü
êåöÜëáéï èá Ý÷åé äßðëá ôïõ ãéá êÜëõøç
óá óõììÝôï÷ï ôï äõôéêü, êõñßùò ôï áìåñéêÜíéêï, ðïõ èá ôïõ äßíåé Ýíá êïììÜôé
áðü ôç ëåßá ãéá íá åîáóöáëßæåé ôçí ïõóéáóôéêÞ êõñéáñ÷ßá ôïõ.

Ούτε ευρώ να μην πληρώσει η Cosco!
Την ώρα που η ρωσόδουλη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ξεπουλά το πρώτο
λιμάνι της χώρας στους δουλοκτήτες της
κινέζικης COSCO, ο Ναρίτης-Συριζαίος
δήμαρχος Κερατσινίου επιβάλει κατασχέσεις 6 εκατομ. ευρώ στους λογαριασμούς του ΟΛΠ. Με αυτόν τον τρόπο, και με δεδομένο ότι τελικά ο ΟΛΠ
θα πουληθεί στους κινέζους αφού δεν
υπάρχει άλλη προσφορά, δίνεται στους
τελευταίους ένα ακόμη δώρο από το ΣΥΡΙΖΑ ύψους 6 εκατ. ευρώ. Γιατί έτσι πληρώνει ο ΟΛΠ τώρα πριν πουληθεί και

τον αγοράζει η Cosco χωρίς ένα επιπλέον χρέος. Όπως κάνει βέβαια πάντα ο σοσιαλφασισμός, αυτό το προβάλει ως δήθεν ενδιαφέρον για τους δημότες του και
γι’ αυτό τάχα θέλει να εισπράξει τις οφειλές προς το δήμο. Φυσικά θα μπορούσε
να τις εισπράξει αργότερα. Αλλά τότε θα
της πλήρωναν οι κινέζοι, δηλαδή τα νέα
αφεντικά του λιμανιού.
Αλλά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σα γνήσιοι νεο-ταγματασφαλίτες, φροντίζουν να
προσφέρουν με τον καλύτερο τρόπο τις
υπηρεσίες τους στα νέα αφεντικά!
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ØÅÕÔÏÊÊÅ: ÏÉ «ÉÓÅÓ ÁÐÏÓÔÁÓÅÉÓ» ÔÇÓ ÍÁÕÁÑ×ÉÄÁÓ ÔÏÕ
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óçò êáèþò áõôïß ïõóéáóôéêÜ ôï ãéãÜíôùóáí (äåò ó÷åôéêü Üñèñï ôçò ÍÁ ðïõ äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá –
www.oakke.gr- óôéò 17/09/2014 ìå ôßôëï
«Ïõêñáíßá-ÉñÜê-ÃÜæá: Ôñåéò ôáõôü÷ñïíïé
ðüëåìïé óôçí õðçñåóßá åíüò») êõñßùò ìÝóá áðü ôá óõììá÷éêÜ ôïõò êáèåóôþôá Äáìáóêïý-ÂáãäÜôçò-Íôü÷á. ¼ìùò, üðùò
âëÝðïõìå ðáñáðÜíù, ôï øåõôïÊÊÅ ñß÷íåé
óõíôñéðôéêÜ ôï âÜñïò ôçò êáôáããåëßáò ôïõ
óôïõò äõôéêïýò åðåìâáôéóôÝò êáé ü÷é
óôïõò áíáôïëéêïýò, ðïõ åßíáé áíáìößâïëá ïé ðéï êôçíþäåéò áðü üëåò ôéò îÝíåò
äõíÜìåéò ðïõ äñïõí óÞìåñá óôç Óõñßá. Ãéáôß áõôïß ùò ôþñá äñïõí óôï Ýäáöïò ìå
óôñáôåýìáôá åéóâïëÞò, áõôïß ìáôþíïõí
ðåñéóóüôåñï áðü êÜèå Üëëïí ôï óõñéáêü
ëáü êáé ôç óõñéáêÞ áíôßóôáóç êáé áõôïß
óôçñßæïõí ðåñéóóüôåñï áðü êÜèå Üëëïí Ýíá âáèéÜ áíôéëáúêü, ãåíïêôïíéêü êáé êôçíþäåò êáèåóôþò. Ìå áõôÞ ôïõò ôçí «ðñïôßìçóç» ïé áðïóôÜôåò ôïõ ìáñîéóìïý äåß÷íïõí üôé äåí óÝâïíôáé êáèüëïõ ôéò äéáèÝóåéò ôïõ óõñéáêïý ëáïý. Ç ôïðïèÝôçóÞ
ôïõò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ñþóï-ôïõñêéêÞ óýãêñïõóç åßíáé áêüìá ðéï áðïêáëõðôéêÞ
ôïõ ÷áñáêôÞñá ôïõò êáèþò äå äéóôÜæïõí
íá õðåñáóðéóôïýí ôï «äéêáßùìá» ôçò óõãêåêñéìÝíçò éìðåñéáëéóôéêÞò õðåñäýíáìçò íá ðáñáâéÜæåé ôïí åíáÝñéï ÷þñï åíüò
êõñßáñ÷ïõ êñÜôïõò. Áí áõôü áðïêáëåßôáé «ðñïëåôáñéáêüò» äéåèíéóìüò ôüôå ðïéá
åßíáé ç Ýííïéá ôïõ «éìðåñéáëéóìïý»;
Åêåß üìùò ðïõ áðïêáëýðôïíôáé åíôåëþò ïé øåõôïêïììïõíéóôÝò åßíáé óôçí õðïóôÞñéîç ðïõ ïõóéáóôéêÜ äßíïõí åêôüò
áð’ ôï êáèåóôþò ôçò Äáìáóêïý êáé óôïõò
Üëëïõò äõíÜóôåò ôïõ óõñéáêïý ëáïý, ôïõò
ðñïâïêÜôïñåò óôçí õðçñåóßá ôïõ Êñåìëßíïõ íáæéóôÝò ôïõ ISIS. Áõôïýò ëïéðüí
ôïõò õðïâéâÜæåé ï Ðåñéóóüò óôï åðßðåäï
áðëþí «öïíéêþí åñãáëåßùí» ôïõ éìðåñéáëéóìïý ôùí ÇÐÁ-ÅÅ óôçí ðñïóðÜèåéÜ
ôïõò íá åëÝãîïõí ôçí ðåñéï÷Þ. Åßíáé ðïëý ÷áñáêôçñéóôéêü ôï ðþò ç ÊáíÝëëç óå
åêðïìðÞ óôï MEGA (16/11), ëßãï ìåôÜ ôç

óöáãÞ ôïõ Ðáñéóéïý, õðåñáóðßóôçêå ôïõò
äïëïöüíïõò ëÝãïíôáò üôé: «ÕðÜñ÷åé ìéá
ëÝîç ç ïðïßá ðñÝðåé íá äéáãñáöåß áðü ôï
åëëçíéêü ëåîéëüãéï êáé áð’ ôï åõñùðáúêü: «éóëáìïöáóßóôåò». Áõôü åßíáé åöåýñçìá ôùí åõñþ-öáóéóôþí ðïõ êïëëÜíå ôï
«öáóéóìüò» äßðëá áð’ ôïõò «éóëáìïöáóßóôåò» ãéá íá ôïõò áíôéìåôùðßóïõí åðß ßóïéò üñïéò». (http://www.enikos.gr/politics/
352622,Kanellh-Ayth-h-lexh-prepei-nadia grafe i-apo-to-e llhni ko-le xilogioBINTEO.html) Ëåò êáé ç åîïõóßá ðïõ Ý÷ïõí óôÞóåé áõôÜ ôá êáèÜñìáôá óôï åóùôåñéêü ôçò Óõñßáò êáé ôïõ ÉñÜê óöÜæïíôáò, âáóáíßæïíôáò êáé ôñïìïêñáôþíôáò
ôïí ôïðéêü ðëçèõóìü äåí åßíáé öáóéóôéêÞ! Ëåò êáé ç ìáæéêÞ óöáãÞ áìÜ÷ùí áíÜ
ôïí êüóìï äåí åßíáé Ýêöñáóç ãåíïêôïíéêïý öáóéóìïý áëëÜ «äßêáéçò ëáúêÞò ïñãÞò» ôùí ëáúêþí ìáæþí ôçò Ì. ÁíáôïëÞò ãéá ôçí êáôáðßåóç ðïõ Ý÷ïõí õðïóôåß áðü ôïí éìðåñéáëéóìü! ÁëëÜ ðüóï äéêáéïëïãçìÝíç ìðïñåß íá åßíáé ç áãáíÜêôçóç êÜðïéïõ ðïõ óêïôþíåé ôïõò ëáïýò;
Êáé ðþò ãßíåôáé ïé ÇÐÁ-ÅÅ íá åßíáé öáóéóôéêÝò-éìðåñéáëéóôéêÝò áëëÜ ôï ìáêñý
ôïõò ÷Ýñé (üðùò éó÷õñßæïíôáé) áíÜ ôïí êüóìï íá ìçí åßíáé;
Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ç èåùñßá ðïõ ëÝåé üôé «ç öôþ÷åéá ãåííÜ ôï öáóéóìü» Þ
üôé «ï öáóéóìüò åßíáé ãíÞóéï ôÝêíï ôïõ
êáðéôáëéóìïý», ðïõ åðéêáëïýíôáé ïé êíßôåò, åßíáé Ýíá ðñüó÷çìá åíÜíôéá óôçí áíÜãêç óõãêñüôçóçò åíüò åíéáßïõ ìåôþðïõ åíÜíôéá óôï öáóéóìü. Õðïóôçñßæïõí
äçë. üôé ãéá íá áãùíéóôåß êáíåßò áðïôåëåóìáôéêÜ áðÝíáíôé óôï öáóéóìü èá ðñÝðåé ðñþôá íá ðïëåìÜåé ôï óýóôçìá ðïõ
ãåííÜåé ôÝôïéïõ åßäïõò öáéíüìåíá, äçë.
íá ðáëåýåé ãéá ôçí ðáãêüóìéá óïóéáëéóôéêÞ åðáíÜóôáóç. ÌÝ÷ñé üìùò ïé ëáïß íá
áðïêôÞóïõí êïììïõíéóôéêÞ óõíåßäçóç
êáé íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí ôï óïóéáëéóìü,
Ý÷ïõí íá áíôéìåôùðßóïõí Ýíáí ðñïåëáýíïíôá ÷ßôëåñ ðïõ ôïõò áðåéëåß ìå åîüíôùóç. Ïé óïóéáëöáóßóôåò êÜôù áðü ôï ôñïôóêéóôéêü óýíèçìá «êÜôù üëïé ïé áóôïß»
óôçí ðñÜîç óôñÝöïõí üëá ôá ðõñÜ ôïõò
óôïõò áóôïýò öéëåëåýèåñïõò êáé áöÞíïõí
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ΕΛΜΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
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κές που να αντιστοιχούν σε μιαν άλλη εκπαίδευση, που θα στηρίζεται στη ενότητα καθηγητών, μαθητών και γονιών.
- Ένα σχολείο της εκπαίδευσης που το
περιεχόμενό του θα το καθορίζουν οι ανάγκες της χώρας για την επιστημονική ανάπτυξη της βιομηχανίας (που περιλάμβάνει
εννοείται σαν κορωνίδα της την πληροφορική, την ρομποτική και τη βιοτεχνολογία),
της έρευνας και της τεχνολογίας, της γεωργίας, της βιομηχανίας μεταφορών και επικοινωνιών, της εξέλιξης και της διατήρησης του τεχνικού πολιτισμού, αλλά και της
τέχνης και της γενικής κουλτούρας έτσι όπως το έβαζε το πρόγραμμα του ΕΑΜ και
της ΕΠΟΝ (που εμπνευστής του ήταν ο Δ. Γληνός) και που τώρα είναι θαμμένο από τη λεγόμενη αριστερά. Μια εκπαίδευση που να στηρίζεται στην αρχή της εργασίας και στην αρχή
της μελέτης και της αλλαγής της πραγματικότητας.
- Σύνδεση με τους μαθητές και τους γονείς
μέσα από ένα κοινό αγώνα για την αλλαγή του
σχολείου. Την κριτική και την αλλαγή στο περιεχόμενο σπουδών και τον προσανατολισμό
της εκπαίδευσης. Της σύνδεσης της θεωρίας
με την πράξη. Την εισαγωγή της επιστημονικής μεθόδου διδασκαλίας σε σύνδεση με την
παραγωγή και τον επιστημονικό πειραματισμό. Καταπολέμηση της απέραντης κούφιας

θεωρητικολογίας και της παπαγαλίας.
- Να αναπτύξουμε την κοινωνική μας αλληλεγγύη ιδιαίτερα απέναντι στους φτωχούς μαθητές μας με επιπλέον μαθήματα για βοήθεια,
αλλά και αλληλοβοήθεια μεταξύ των μαθητών.
Επίσης πρέπει να προωθηθεί η εκπαιδευτική εθελοντική βοήθεια από τους επιστημονικά καταρτισμένους γονείς σε μαθητές που δεν
έχουν αυτό το πλεονέκτημα της βοήθειας από το σπίτι. Γενικά πρέπει να συνεργαστούμε
στενά με τους γονείς σε όλα τα ζητήματα. Να
βάλουμε τους γονείς στο κέντρο της κατώτερης και μέσης εκπαίδευσης και όχι στο περιθώριο στο οποίο τους έχει βάλει η ΟΛΜΕ για
να μην υπόκειται στην κριτική, τον έλεγχο αλλά και τη βοήθειά τους. Η ανάμειξη των γονιών είναι το βασικό συστατικό επιτυχίας του
φινλανδικου σχολείου.
- Η ενότητα όλου του σχολείου είναι η βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε προοδευτική αλλαγή σε αυτό. Η ενότητά μας με το
λαό ενάντια στην καταστροφή της παραγωγής, αλλά και των ψυχών και του πνεύματος
που συντελείται καθημερινά, η παρεμπόδιση
του ξεπουλήματος της χώρας είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την αλλαγή στο σχολείο.
- Να μη δεχτούμε καμμιά μείωση των μισθών.
- Να απαιτήσουμε να καταργηθεί άμεσα ο
νόμος 4057/12 που τρομοκρατεί και προετοιμάζει απολύσεις για τους συναδέλφους
που δεν θα συμμορφώνονται στο νέο φασιστικό και διεφθαρμένο σχολείο που σχεδιά-

óôï áðõñüâëçôï ôïõò ßäéïõò ôïõò íáæßöáóßóôåò ãéá íá ðñïåëáýíïõí áíåíü÷ëçôïé. Ì’ áõôü ôïí ôñüðï åðÝôñåøáí óôç íáæéóôéêÞ óõììïñßá ôçò «×ñõóÞò ÁõãÞò» íá
ãéãáíôùèåß êáé íá ìðåé óôç ÂïõëÞ, åðÝôñåøáí óôïí êëþíï ôïõò ôïí ÓÕÑÉÆÁ íá
ãßíåé êõâÝñíçóç ìáæß ìå ôïõò ÁÍÅË êôë.
Ïé ðñáãìáôéêïß êïììïõíéóôÝò êáé áíôéöáóßóôåò, áíôßèåôá ìå ôïõò ôñïôóêéóôÝò
êáé íåïôñïôóêéóôÝò ðñÜêôïñåò ôïõ öáóéóìïý, áãùíßæïíôáé ìå üëåò ôïõò ôéò äõíÜìåéò åíÜíôéá óôçí áé÷ìÞ ôçò éìðåñéáëéóôéêÞò êáôáðßåóçò ðïõ åßíáé óÞìåñá ðáãêüóìéá ï ãåíïêôïíéêüò ñþóéêïò ÷éôëåñéóìüò üðùò Þôáí êáé ðñéí 70 ÷ñüíéá ï
ãåñìáíéêüò ÷éôëåñéóìüò. ÐñïêåéìÝíïõ íá
ôïí áíôéìåôùðßóïõí áðïôåëåóìáôéêÜ ðñïóðáèïýí íá åíþóïõí üëåò ôéò äõíÜìåéò
ðïõ ìðïñïýí íá åíùèïýí óôçí ðÜëç åíÜíôéÜ ôïõ. ÌÝóá áð’ áõôÞ ôçí ðÜëç áðïêáëýðôïíôáé ïé áäéÜññçêôïé äåóìïß ðïõ
óõíäÝïõí ôá «÷Ýñéá» ìå ôï «êåöÜëé» ôïõ
ôÝñáôïò áëëÜ êáé ïé áóõíÝðåéåò ôùí üðïéùí óõììÜ÷ùí, óôñáôçãéêþí Þ ðåñéóôáóéáêþí ìÝóá óôï áíôéöáóéóôéêü ìÝôùðï.
Åßíáé ç óõíåðÞò áõôÞ áíôéöáóéóôéêÞ óôÜóç ôùí êïììïõíéóôþí ðïõ ðÜíù áð üëá
ðåßèåé ôïõò ëáïýò ãéá ôçí áíáãêáéüôçôá
ôçò ëáïêñáôéêÞò åðßëõóçò ôùí ðñïâëçìÜôùí ôïõò êé áõôü öÝñíåé ðéï êïíôÜ ôç
óïóéáëéóôéêÞ åðáíÜóôáóç. Ôï åäþ ðñáêôïñåßï ôïõ ñùóéêïý óïóéáëéìðåñéáëéóìïý, áíôßèåôá, ìéëþíôáò ãéá áíôéêáðéôáëéóôéêÞ åðáíÜóôáóç åäþ êáé ôþñá ôçí
þñá ðïõ ôï ßäéï êáé ôá áöåíôéêÜ ôïõ äéáëýóáí êÜèå êïììïõíéóôéêü êüììá êáé êßíçìá öÝñíåé ðéï êïíôÜ ôç öáóéóôéêÞ ìðüôá ôïõ áöåíôéêïý ôïõ ðïõ üóï èá åîáðëþíåôáé ðáãêüóìéá ôüóï ðåñéóóüôåñç
âñüìá èá áíáäßäåé.
Èõìüìáóôå ðÜíôùò ðùò ôï øåõôïÊÊÅ
êÜëõøå ôç âïóíéáêÞ ãåíïêôïíßá ìå ôç óôÜóç ôïõ õðÝñ ôùí óÝñâùí åèíïåêêáèáñéóôþí, ðùò êÜëõøå ôç ãåíïêôïíßá ôùí ÔóåôóÝíùí ÷áñáêôçñßæïíôáò «õðïêéíïýìåíï»
áðü ôïí éìðåñéáëéóìü ôïí åèíï-áíåîáñôçóéáêü ôïõò áãþíá êáé óáí ôìÞìá ôçò ðñïóðÜèåéáò «ðåñéêýêëùóçò ôçò Ñùóßáò» áðü
ôïí áìåñéêÜíéêï éìðåñéáëéóìü. ¼ôáí Ýãéíå

ç áíïé÷ôÞ ñùóéêÞ åéóâïëÞ óôçí Þäç äéáìåëéóìÝíç Ãåùñãßá ôïí Áýãïõóôï ôïõ 2008,
ôï êüììá áõôü áíôß íá êáôáäéêÜóåé ôï Ýãêëçìá êáé íá êáôáããåßëåé ôçí åãêáôÜëåéøç ôïõ èýìáôïò áðü ôç ìïíïðùëéáêÞ Äýóç óôá íý÷éá ôïõ åðéèåôéóôÞ, êáôáäßêáóå
ôçí ðñüèåóç ôçò ìéêñÞò ÷þñáò íá åíôá÷èåß
óôï ÍÁÔÏ, äçë. ôçí ðñïóðÜèåéÜ ôçò íá áðïöýãåé ôç óýãêñïõóç ìÝóá áðü ôçí áíáæÞôçóç óõììá÷éþí. ¼ôáí îåêßíçóå ï äéáìåëéóìüò ôçò Ïõêñáíßáò áðü ôçí ðïõôéíéêÞ Ñùóßá, ôï øåõôïÊÊÅ, áíôß íá êáôáããåßëåé ôç âßáéç ðñïóÜñôçóç ôçò Êñéìáßáò
êáé ôçí ðïëéôéêï-óôñáôéùôéêÞ ðñïðáñáóêåõÞ ôçò åéóâïëÞò áðü ôï Êñåìëßíï, êáôÜããåéëå «ôçí éìðåñéáëéóôéêÞ åðÝìâáóç ÇÐÁ-ÍÁÔÏ-ÅÅ óôçí Ïõêñáíßá» åíþ ç ìüíç áé÷ìÞ ðïõ åîáðÝëõóå åíÜíôéá óôïõò äéáìåëéóôÝò Þôáí üôé ç ðñïóÜñôçóç «äå èá ëýóåé ôï ðñüâëçìá ôçò áëëáãÞò ôïõ óõó÷åôéóìïý äýíáìçò óå âÜñïò ôùí áíôéäñáóôéêþí
êáé öáóéóôéêþí äõíÜìåùí» óôçí Ïõêñáíßá, «èá Þôáí» üìùò «äéáöïñåôéêü áí ç Ñùóßá Þôáí ìéá óïóéáëéóôéêÞ ÷þñá êáé ï ëáüò
ôçò Êñéìáßáò åß÷å êÜíåé ôçí åðéëïãÞ êáé
æçôïýóå ôçí Ýíôáîç óå ìéá óïóéáëéóôéêÞ Ýíùóç ìáæß ìå ôç Ñùóßá» (áíáêïßíùóç ãñáöåßïõ ôýðïõ 14/3/14). Ó’ áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç
ï äéáìåëéóìüò ôçò Ïõêñáíßáò èá Þôáí êÜôé
ðáñáðÜíù áðü äßêáéïò ãéá ôïõò íåïôñïôóêéóôÝò ìáò, ëåò êáé ìéëÜåé ðïõèåíÜ ï ëåíéíéóìüò ãéá äéáìåëéóìü áóôéêþí åèíéêþí êñáôþí áðü óïóéáëéóôéêÜ!
ÂÝâáéá, ôï ðñáêôïñåßï ôïõ Ðåñéóóïý äåí
ðåñßìåíå êáí íá ãßíåé ç Ñùóßá «óïóéáëéóôéêÞ» ðñïêåéìÝíïõ íá óôåßëåé âïõëåõôÝò
êáé åõñùâïõëåõôÝò ôïõ óáí ðáñáôçñçôÝò
óôéò åêëïãÝò ðïõ äéåîÞãáãáí ïé êáôï÷éêÝò
áñ÷Ýò ôùí áõôïáðïêáëïýìåíùí «ËÄ»
ÍôïíÝôóê êáé ËïõãêÜíóê óôçí áíáôïëéêÞ Ïõêñáíßá.
¼óï êáé íá êáìþíåôáé ôï «êüêêéíï», áõôü ôï êüììá – ðñïúüí îÝíçò åðÝìâáóçò êáé
ðëáóôïðñïóùðßáò áð’ ôá ãåííïöÜóêéá ôïõ,
äçëáäÞ áðü ôï 1956 – èá öÝñåé ãéá ðÜíôá
ôï óôßãìá ôïõ ðñïäüôç ôïõ ìáñîéóìïý êáé
ôïõ ðñÜêôïñá ôïõ ÷åéñüôåñïõ éìðåñéáëéóìïý
ðïõ Ý÷åé âãÜëåé ðïôÝ ï ðëáíÞôçò.

ζεται να αντικαταστήσει το σημερινό σχολείο
της παρασιτικής γραφειοκρατικής διάλυσης.
- Να βάλουμε την ημερήσια διάταξη και
κατά προτεραιότητα την πάλη, μαζί με τους
μαθητές και τους γονείς τους, ενάντια στη
σχολική βία, το ρατσισμό και τον εκφοβισμό, ιδιαίτερα ενάντια στη βία της ναζιστικής
συμμορίας της Χρυσής Αυγής, που πρέπει να
απαγορευτεί. Ο ναζισμός δεν είναι άποψη, είναι προαναγγελμένη βία και ταυτόχρονα συκοφάντηση λαών και εθνών με στόχο την γενοκτονία τους.
- Αποφάσεις μέσα από πραγματικά μαζικές
συνελεύσεις.

ηγεσία κυρίως με μια υποτιθέμενη αριστερή
μορφή που το δυνάστευε και το δυναστεύει
στην ουσία με σκοταδιστικές, αντιβιομηχανικές και παρασιτικές γραφειοκρατικές θέσεις.
Η ηγεσία αυτή, ειδικά στην ανώτατη παιδεία,
είναι εξέχον τμήμα μιας καταπιεστικής και συχνά διεφθαρμένης νέας γραφειοκρατικής αστικής τάξη νέου τύπου, που συχνά ενώνεται
με την πιο συντηρητική και λαϊκίστικη δεξιά
στα πλαίσια ενός ιδιότυπου φαιο-«κόκκινου»
μετώπου. Αυτό που συνδυάζει τα λόγια του
πιο ευαίσθητου καταπιεσμένου και την πράξη του πιο βίαιου καταπιεστή και εξουσιαστή. Η Κίνηση έχει περάσει από φάσεις έντονης δράσης, αλλά και αναδίπλωσης αναζητώντας τρόπους για να ξεπεράσει τα τείχη που
υψώνει στο δρόμο κάθε ριζοσπαστικής
προσπάθειας αυτό το έμπειρο, ευλύγιστο, πολύπλευρο και τόσο κυρίαρχο, σχεδόν διακομματικό μέτωπο της εκπαιδευτικής αλλά και
πολιτικής αντίδρασης. Οι σημερινές συνθήκες οξύτατης και καθολικής κρίσης εχουν ωστόσο οδηγήσει σε κρίση και την κυριαρχία
αυτού του μέτωπου και οι αντιστάσεις εκπαιδευτικών, μαθητών, φοιτητών, γονιών θα αρχίζουν παντού να δυναμώνουν. Οι συνάδελφοι αναζητούν τώρα βαθειές απαντήσεις ας
είναι και δύσκολες και ας είναι δύσκολος και
επώδυνος ο δρόμος της σωτηρίας. Εμείς δεν
μπορούμε να μη δώσουμε το πιο έντονο παρών μας σε μια τέτοια περίοδο. Έστω κατεβαίνοντας σε αυτή τη φαση στις εκλογές σε
μόνο μία ΕΛΜΕ, στην Αθήνα.
Αθήνα 24/11/2015
Ιστοσελίδα της κίνησης: www.kpad.gr

Συνάδελφοι,
Οι συνθήκες σήμερα είναι χειρότερες από
κάθε άλλη εποχή. Σωτήρες δεν υπάρχουν πιά.
Μόνο ο δικός μας αγώνας, η δική μας θέληση
μπορούν να αλλάξουν τις ζωές μας.
Ας αναπτύξουμε παντού πλατειές προοδευτικές δημοκρατικές κινήσεις σε κάθε σχολείο
συζητώντας και παλεύοντας για ένα άλλο πρόγραμμα και μιαν άλλη πορεία.
Και τότε ένα άλλο προοδευτικό και δημοκρατικό σχολείο μπορεί να γίνει πραγματικότητα!
ΣΗΜΕIΩΣΗ: Η κίνηση «Παιδεία για Δημοκρατία και Ανάπτυξη» ιδρύθηκε το 2005 από λίγους εκπαιδευτικούς του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα της εκπαίδευσης κυρίως
στην Αττική, στην Θεσσαλία και την Κρήτη που
άρχισαν να αναζητούν τρόπους απελευθέρωσης του εκπαιδευτικού κινήματος από μια
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ÅËËÇÍÏ-ÌÁÊÅÄÏÍÉÊÇ ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÇ ÊÁÉ ÓÔÏ
ÂÁÈÏÓ ÅÍÔÁÎÇ ÊÁÉ ÔÇÓ ÃÅÉÔÏÍÉÊÇÓ ×ÙÑÁÓ
ÓÔÏ ÖÁÓÉÓÔÉÊÏ «ÏÑÈÏÄÏÎÏ ÔÏÎÏ»
Î

áöíéêÜ, ï ðÜãïò óôéò ó÷Ýóåéò ìåôáîý ÅëëÜäáò êáé Äçìïêñá
ôßáò ôçò Ìáêåäïíßáò áñ÷ßæåé íá ëéþíåé. Ãéá ðñþôç öïñÜ
ìÝóá óå 15 ÷ñüíéá åðßóçìïò áîéùìáôïý÷ïò ôçò ãåéôïíéêÞò
÷þñáò, êáé ìÜëéóôá ï õðïõñãüò ôçò ôùí åîùôåñéêþí, åðéóêÝðôåôáé ôç ÷þñá ìáò, êáôüðéí öéëéêÞò ðñüóêëçóçò ôïõ Ýëëçíá
ïìïëüãïõ ôïõ.

Åðßóçìá ÷åßëç åðéâåâáéþíïõí îáöíéêÜ
ôç èÝëçóÞ ôïõò ôï æÞôçìá ôïõ ïíüìáôïò
«íá ìçí áðïôåëÝóåé (…) åìðüäéï óôçí êáëÞ óõíåñãáóßá ôùí äýï ÷ùñþí óå ðïëëïýò ôïìåßò, êáëëéåñãþíôáò êáé åíéó÷ýïíôáò ôï êëßìá åìðéóôïóýíçò óôéò äéìåñåßò ôïõò ó÷Ýóåéò» (capital.gr, 17/12). Ôþñá ðéá ç áíôé-ìáêåäïíéêÞ õóôåñßá óôá
ÌÌÅ Ý÷åé áñ÷ßóåé íá äßíåé ôç èÝóç ôçò
óå ìéá óôÜóç «êáôáíüçóçò» ôùí åðé÷åéñçìÜôùí êáé ôçò Üëëçò ðëåõñÜò.
Ðþò åîçãåßôáé áõôÞ ç îáöíéêÞ ìåôáóôñïöÞ; ÌÞðùò ïé êõâåñíÞóåéò ÓÕÑÉÆÁÍÅË
åßíáé ðéï äçìïêñáôéêÝò óôéò äéåèíåßò ó÷Ýóåéò áðü ôéò ðñïçãïýìåíåò êáé îÝñïõí íá
óÝâïíôáé ôçí êõñéáñ÷ßá ôùí Üëëùí êñáôþí, êõñéáñ÷ßá, ðïõ óôçí ðñïêåéìÝíç ðåñßðôùóç êñßíåôáé êáé óôï äéêáßùìá ôïõ
êñÜôïõò áõôïý íá Ý÷åé ôï äéêü ôïõ åèíéêü ÷áñáêôÞñá, ìå åèíéêÞ ãëþóóá êáé äéêÞò ôïõ åðéëïãÞò åèíéêÞ êáé êñáôéêÞ ïíïìáóßá;
Óå êáìßá ðåñßðôùóç, üðùò Ýäåéîáí ìå
ôç óôÜóç ôïõò óôï ïõêñáíéêü, êáé óôéò
ó÷Ýóåéò ôïõò ìå ôçí ÅÅ êôë! Áõôü ðïõ
óõíÝâç óôçí ðñáãìáôéêüôçôá åßíáé ç
óôñïöÞ ôçò ðïëéôéêÞò çãåóßáò ôçò Äçì.
ôçò Ìáêåäïíßáò ðñïò ôç Ñùóßá, äçë. ç ÝíôáîÞ ôçò óôï âáëêáíéêü «ïñèüäïîï» ðïëéôéêü Üîïíá óôïí ïðïßï ç ÁèÞíá äåí ðñüêåéôáé öõóéêÜ íá èÝóåé êáíÝíá âÝôï ìå
ðñüó÷çìá ôï üíïìá, üðùò ïõäÝðïôå äéáìáñôõñÞèçêå ãéá ôç ó÷åäüí åî áñ÷Þò áíáãíþñéóç ôçò ÷þñáò áõôÞò áðü Ìüó÷á
êáé Ðåêßíï ìå óêÝôï ôï üíïìá Ìáêåäïíßá.
20 êáé ðëÝïí ÷ñüíéá åëëçíéêïý âÝôï ùò
ðñïò ôçí Ýíôáîç ôçò Äçì. ôçò Ìáêåäïíßáò óôï ÍÁÔÏ êáé ôçí ÅÅ, åóùôåñéêÜ ðñáîéêïðÞìáôá üðùò Þôáí ôï óêÜíäáëï ìå
ôéò ðáñáêïëïõèÞóåéò ðïëéôéêþí ðñïóþðùí
(âë. Í.Á., áñ. ö. 507) êáé ëßãç áêüìá âïÞèåéá áðü ôïí ðñïâïêáôüñéêï áëâáíéêü óï-

âéíéóìü ðïõ áðåßëçóå íá äéáìåëßóåé ôç ÷þñá Þôáí áñêåôÜ ãéá íá êáìöèïýí ïé áíôéóôÜóåéò ôçò ðåñéêõêëùìÝíçò êáé åãêáôáëåëåéììÝíçò áðü ôçí ÅÅ êáé ôéò ÇÐÁ ãåéôïíéêÞò ÷þñáò, óôçí áðïññüöçóÞ ôçò óôï
ñþóéêï «ïñèüäïîï ôüîï» ìáæß ìå ôç Óåñâßá êáé ôçí ÅëëÜäá. Äõóôõ÷þò åðáëçèåýôçêå óôï áêÝñáéï ç åêôßìçóç ôçò ÏÁÊÊÅ êéüëáò áðü ôï 1992 üôé ï èüñõâïò ðïõ
îåóÞêùóå ìå ôï üíïìá «ìáêåäïíßá» ï åñåâþäçò ðñïâïêÜôïñáò Á. ÐáðáíäñÝïõ
äåí Þôáí ðáñÜ ç ðñïóðÜèåéá ôïõ ñþóéêïõ
íåï÷éôëåñéóìïý íá áðïêüøåé ôç ãåéôïíéêÞ ÷þñá áðü ôçí Åõñþðç þóôå ôåëéêÜ íá
ôçí áðïññïöÞóåé ï ßäéïò. Åííïåßôáé ìÝñïò
áõôÞò ôçò äéáäéêáóßáò áðïññüöçóçò Þôáí
ç Þôôá ôùí öéëïåõñùðáúêþí ôÜóåùí ôçò
áóôéêÞò ôÜîçò ìÝóá óôç Ìáêåäïíßá êáé ç
Üíïäïò óôçí åîïõóßá ôùí ìáêåäüíùí óïâéíéóôþí, ðïõ üðùò üëïé ôïõ åßäïõò ôïõò
üóï ðéï äõíáôÜ öùíÜæïõí ãéá ôçí ðáôñßäá ôüóï ðéï åýêïëá ôçí îåðïõëÜíå ãéá
íá ôçí êÜíïõí êïëáïýæï óôïí êÜèå äõíáôü ôçò åðï÷Þò.
¸ôóé óõìâáßíåé óÞìåñá ç ìáêåäïíéêÞ
óïâéíéóôéêÞ êõâÝñíçóç Ãêñïýåöóêõ, êõâÝñíçóç ìéáò ÷þñáò ðïõ õðüêåéôáé óå êáëõììÝíç Þ áíïé÷ôÞ âßá, íá åßíáé ìéá áðü
ôéò ëßãåò êõâåñíÞóåéò óôçí Åõñþðç ðïõ
Ý÷ïõí áñíçèåß íá ôéìùñÞóïõí ìå ïéêïíïìéêÝò êõñþóåéò ôç Ñùóßá ãéá ôç ÷éôëåñéêÞ åéóâïëÞ êáé äéáìåëéóìü ôçò áíåîÜñôçôçò Ïõêñáíßáò óôá 2014. Ï ðñüåäñïò ôçò
÷þñáò âñÝèçêå ìÜëéóôá óôç Ìüó÷á ôïí
ðåñáóìÝíï ÌÜç ãéá íá óõììåôÜó÷åé óôïí
åïñôáóìü ôçò çìÝñáò ôçò íßêçò êáôÜ ôïõ
÷éôëåñéóìïý – ìéá åðÝôåéïò ðïõ ç õðüëïéðç Åõñþðç ðñïôßìçóå íá ôç ãéïñôÜóåé ÷ùñéóôÜ áöïý ï Ðïýôéí ÷ñçóéìïðïéåß ôïí áíôé÷éôëåñéêü áãþíá ãéá íá äõíáìþóåé ôï
ìåãáëïñþóéêï åðåêôáôéóìü – êáé íá óõíïìéëÞóåé ìå ôï ñþóï ðáôñéÜñ÷ç Êýñéëëï, Ýíá «ðñïíüìéï» ðïõ áðïëáìâÜíïõí ìü-

íï ïé óôåíïß «ïñèüäïîïé» óýììá÷ïé ôçò
Ìüó÷áò. ¸íá Üëëï æÞôçìá óôï ïðïßï åêäçëþíåôáé ç öéëïñþóéêç óôñïöÞ ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Ìáêåäïíßáò åßíáé ôï åíåñãåéáêü, óôï ïðïßï ç ðïëéôéêÞ çãåóßá ôçò
÷þñáò êéíåßôáé õðïíïìåõôéêÜ áðÝíáíôé
óôéò üðïéåò ðñïóðÜèåéåò ôçò Åõñþðçò ãéá
áðåîÜñôçóç áðü ôï ñùóéêü öõóéêü áÝñéï.
Ç ìáêåäïíéêÞ çãåóßá Ý÷åé ôá÷èåß áíïé÷ôÜ õðÝñ ôïõ ñùóéêïý áãùãïý Turkish
Stream êáé ôçò óýíäåóçò ôçò ÷þñáò ìå ôï
åëëçíéêü åíåñãåéáêü óýóôçìá.
Íá ãéáôß óéãÜ-óéãÜ äéï÷åôåýïíôáé óôïí
åëëçíéêü ôýðï áíáëýóåéò ðïõ åìöáíßæïíôáé íá «êáôáíïïýí» ôç óôÜóç ôùí ãåéôüíùí óôï æÞôçìá ôçò ïíïìáóßáò, üðùò
åßíáé ôï Üñèñï ìå ôßôëï «Ôï Ìáêåäïíéêü
áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò ÐÃÄÌ» ôçò Ê. ÊáëëéïíôæÞ (The Huffington Post, 19/12). ÄéáâÜæïõìå ëïéðüí åêåß ìåôáîý Üëëùí ôá
åîÞò:
«Ç êõâÝñíçóç ôçò ÐÃÄÌ Ý÷åé óïâáñïýò ëüãïõò íá åììÝíåé óôç èÝóç ôçò ïíïìáóßáò ôïõ êñÜôïõò ôçò, ôïõò ïðïßïõò
ëüãïõò èá ðñÝðåé íá êáôáíïÞóïõìå êáé
íá åîåôÜóïõìå óå âÜèïò ãéá íá âãïýìå
íéêçôÝò áðü áõôÞí ôç äéáäéêáóßá. Äåí áöïñïýí ôï äéá÷ùñéóìü äßêáéïõ êáé Üäéêïõ áõôïß ïé ëüãïé, õðáãïñåýïõí üìùò óõãêåêñéìÝíç ðïëéôéêÞ êáé óôÜóç. Äå äéêáéïëïãïýí êáé ðÜëé ôéò åêÜóôïôå åèíéêéóôéêÝò õóôåñßåò êáé ôï åèíéêéóôéêü êéôò áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí Óêïðßùí. Ðñüêåéôáé, üìùò ãéá æÞôçìá åðéâßùóçò ãéá ôçí ÐÃÄÌ. Áðü ôçí ßäñõóÞ
ôçò áêüìá, Þ ìÜëëïí ïñèüôåñá ðñéí êé áð’
áõôÞí ç ÐÃÄÌ Ý÷åé óôçñßîåé ôç óýóôáóç
êáé ôçí ýðáñîÞ ôçò óôç «ìáêåäïíéêÞ»
ôçò ôáõôüôçôá. Áí êÜíåé ðßóù ó’ áõôü
ôï æÞôçìá, ôüôå êÜíåé óôçí ïõóßá âÞìáôá
ðñïò ôçí áðïäüìçóç ôçò åèíéêÞò ôáõôüôçôáò ðïõ ç ßäéá Ý÷åé êáôáóêåõÜóåé ãéá
ôïí åáõôü ôçò.
¸íá êñÜôïò üìùò, óôç óçìåñéíÞ ðáãêüóìéá ðñáãìáôéêüôçôá ôçò êõñéáñ÷ßáò ôïõ
Ýèíïõò êñÜôïõò, ìå áðïäïìçìÝíç Þ áêüìá êáé ôñáõìáôéóìÝíç åèíéêÞ ôáõôüôçôá, äõóêïëåýåôáé áêüìá êáé íá åðéæÞóåé. ¼óï êé áí ãíùñßæïõìå ôï ðëáóôü

ôïõ ÷áñáêôÞñá ôçò «ìáêåäïíéêÞò» åèíéêÞò ôáõôüôçôáò, ðñÝðåé íá ðñïóðáèÞóïõìå íá êáôáíïÞóïõìå ôï óêåðôéêü êáé ôçí
«åèíéêÞ øõ÷ïóýíèåóç» áõôïý ôïõ êñÜôïõò ìå ôï ïðïßï âñéóêüìáóôå áðÝíáíôé
óôç óõãêåêñéìÝíç óõãêõñßá. Ôé èá Ý÷ïõí
íá ðïõí ïé ðñïåîÜñ÷ïíôåò ôçò ÐÃÄÌ óôéò
ãåíéÝò ðïõ Ý÷ïõí ãáëïõ÷çèåß ìå ôéò áëõôñùôéêÝò ñçôïñåßåò êáé ôéò Ý÷ïõí ãíùñßóåé, áðü ôï åêðáéäåõôéêü ôïõò óýóôçìá,
óáí áíáðüóðáóôï êïììÜôé ôçò åèíéêÞò
ôïõò ôáõôüôçôáò;»
Ïé êùëïôïýìðåò óôéò ïðïßåò Ý÷åé ïäçãÞóåé ôï åëëçíéêü ðïëéôéêü êáèåóôþò ç
äïõëéêÞ ðñïóÞëùóç óôçí õðåñÜóðéóç ôùí
ñùóéêþí çãåìïíéêþí óõìöåñüíôùí åßíáé
ðñáãìáôéêÜ áìßìçôåò! ¼ôáí ç Äçì. ôçò
Ìáêåäïíßáò áêïëïõèïýóå äõôéêüöéëç ðïëéôéêÞ «ìáò Ýêëåâå ôçí øõ÷Þ» êáé «áðåéëïýóå ôçí åèíéêÞ ìáò êõñéáñ÷ßá». Ôþñá
ðïõ Ýãéíå ñùóüöéëç «ìáò áðåéëåß ìåí áëëÜ ôçí êáôáíïïýìå ãéáôß êé áõôÞ êéíäõíåýåé ìå äéÜëõóç áí õðï÷ùñÞóåé». ÌÝóá
ó’ áõôÝò ôéò ëßãåò ãñáììÝò êñýâåôáé üëç
ç õðïêñéóßá, ç îåíïäïõëåßá êáé ï êáéñïóêïðéóìüò ôçò åëëçíéêÞò Üñ÷ïõóáò ôÜîçò. Ãéáôß ó’ Ýíá ôÝôïéï æÞôçìá äýï ìïíïìÜ÷ùí ôï äßêéï èá åßíáé åßôå ìå ôïí Ýíá
åßôå ìå ôïí Üëëï. Åßôå äçë. ç èÝóç ôçò ãåéôïíéêÞò ÷þñáò ãéá ôï üíïìá åßíáé «áëõôñùôéêÞ» êáé áðåéëåß ôç ÷þñá ìáò åßôå ïé
åëëçíéêÝò áîéþóåéò áðåéëïýí ôçí åèíéêÞ
õðüóôáóç, áíåîáñôçóßá êáé êñáôéêÞ êõñéáñ÷ßá ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Ìáêåäïíßáò. Äå ãßíåôáé íá óõìâáßíïõí êáé ôá äýï
óôïí ßäéï âáèìü, üðùò ìÜôáéá ðñïóðáèåß
íá ìáò ðåßóåé ôï ðéï ðÜíù êåßìåíï. Ç åëëçíéêÞ åðßóçìç óôÜóç ãéá ôï üíïìá áðïäåéêíýåôáé ãéá áêüìá ìßá öïñÜ óáèñÞ.
¼óï ôñáãéêÞ êé áí åßíáé ãéá ôá ÂáëêÜíéá êáé ôçí Åõñþðç ç üøéìç ñùóïêßíçôç
åëëçíï-ìáêåäïíéêÞ ðñïóÝããéóç åßíáé Ýíá ãåñü ÷áóôïýêé óôï ðñüóùðï ôïõ åëëçíéêïý óïâéíéóìïý, ðïõ íüìéæå üôé åîõðçñåôïýóå ôá óõìöÝñïíôá ôïõ Ýèíïõò áëëÜ
Þñèå ç íåïôóáñéêÞ õðåñäýíáìç ãéá íá ôïõ
õðåíèõìßóåé ðïéïò åßíáé ôï áöåíôéêü…

ØÅÕÔÏÊÊÅ: ÏÉ «ÉÓÅÓ ÁÐÏÓÔÁÓÅÉÓ» ÔÇÓ ÍÁÕÁÑ×ÉÄÁÓ
ÔÏÕ ÑÙÓÉÊÏÕ ÍÅÏ×ÉÔËÅÑÉÓÌÏÕ ÓÔÏ ÓÕÑÉÁÊÏ
Ô
ï øåõôïÊÊÅ, áõôü ôï êüììá ôùí áðïóôáôþí ôïõ ìáñîéóìïý ðïõ ãåííÞ
èçêå ìå åðÝìâáóç ôùí ñþóùí óïóéáëöáóéóôþí óôá åóùôåñéêÜ ôïõ
ðáëéïý çñùéêïý ÊÊÅ êé Ý÷åé óÞìåñá ôï èñÜóïò íá öÝñåé ôï üíïìÜ ôïõ,
óõíçèßæåé íá óêåðÜæåé ôç ñùóïäïõëåßá ôïõ ðßóù áðü ôçí êáôáããåëßá ôçò
äñÜóçò üëùí áíåîáßñåôá ôùí éìðåñéáëéóôéêþí äõíÜìåùí óôïí ðëáíÞôç.
Áõôü óõìâáßíåé êõñßùò óå æçôÞìáôá üðïõ ïé åðåìâÜóåéò ôïõ ñùóéêïý óïóéáëéìðåñéáëéóìïý êñýâïíôáé ðßóù áðü ôçí
ðñüóïøç Üëëùí áíïé÷ôþí éìðåñéáëéóôéêþí åðåìâÜóåùí, üðùò Þôáí ãéá ðáñÜäåéãìá ç áìåñéêáíéêÞ åéóâïëÞ óôï ÁöãáíéóôÜí êáé ôï ÉñÜê êáèþò êáé ç áããëï-ãáëëéêÞ ÍÁÔÏúêÞ åðÝìâáóç óôç Ëéâýç. ¼ðïõ üìùò ç Ñùóßá åðåìâáßíåé áíïé÷ôÜ ìïíÜ÷ç ôçò óáí ùìüò ÷éôëåñéóìüò ãéá íá äéáìåëßóåé êñÜôç êáé íá åîïíôþóåé ïëüêëçñá Ýèíç – Ôóåôóåíßá, Ãåùñãßá, Ïõêñáíßá
– åêåß ïé üðïéåò «áíôé-éìðåñéáëéóôéêÝò
åõáéóèçóßåò» ôïõ åí ëüãïõ êüììáôïò ìåôáôñÝðïíôáé óå áðñïêÜëõðôç õðïóôÞñéîç

ôïõ åðåìâáôéóôÞ.
Áêüìá üìùò êáé óå óõãêñïýóåéò üðùò
åßíáé ç óõñéáêÞ, üðïõ äñïõí äéÜöïñåò åðåìâáôéêÝò äõíÜìåéò êáé ï Ðåñéóóüò åðé÷åéñåß íá åìöáíéóôåß áíôßèåôïò ìå üëåò,
äåí ìðïñåß ðáñÜ íá áðïêáëõöôåß ç ìåñïëçðôéêÞ ôïõ ðñïäéÜèåóç õðÝñ ôçò ñùóéêÞò õðåñäýíáìçò. ÁëëÜ áò äïýìå ôé åßðå
ìåôáîý Üëëùí ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï Êïõôóïýìðáò óå åêäÞëùóç ôçò ÊÏ ÁôôéêÞò
ôïõ øåõôïÊÊÅ óôï Óðüñôéíãê óôéò 15/12:
«Ôï ÊÊÅ, áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ, áíÝäåéîå ôçí êáðéôáëéóôéêÞ âáñâáñüôçôá, ðÜíù óôï Ýäáöïò ôçò ïðïßáò åêôõëßóóåôáé
ï ðüëåìïò óôç Óõñßá, üðùò êáé ôçí ïñãá-

íùìÝíç åðé÷åßñçóç åðÝìâáóçò ôùí éìðåñéáëéóôéêþí äõíÜìåùí ôùí ÇÐÁ, ôçò ÅÅ êáé ôùí óõììÜ÷ùí ôïõò óôçí ðåñéï÷Þ,
ÉóñáÞë, Ôïõñêßáò, ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò,
ÊáôÜñ, ÅìéñÜôùí óôéò åóùôåñéêÝò õðïèÝóåéò ôçò Óõñßáò.
Ó÷Ýäéá ðïõ Ýñ÷ïíôáé óå óöïäñÞ áíôßèåóç ìå ôá ìïíïðùëéáêÜ óõìöÝñïíôá ðïõ
Ý÷ïõí óôçí ðåñéï÷Þ áõôÞ Üëëåò éó÷õñÝò
äõíÜìåéò, üðùò ç Ñùóßá, ç Êßíá êáé ïé
óýììá÷ïß ôïõò óôçí ðåñéï÷Þ.
Ç ñùóéêÞ óôñáôéùôéêÞ áíÜìåéîç óôçí
ðåñéï÷Þ, üðùò êáé ç êáôÜññéøç ôïõ ñùóéêïý ìá÷çôéêïý áðü ôçí Ôïõñêßá, óáöþò
êáé äåß÷íåé ôçí ðáñáðÝñá üîõíóç ôçò áíôéðáñÜèåóçò ôùí åìðëåêüìåíùí äõíÜìåùí.
Êé åäþ ðñÝðåé íá ôïíßóïõìå ðùò ç êÜëõøç ðïõ Ýäùóå ôï ÍÁÔÏ óôçí Ôïõñêßá, ìå ôç óõìöùíßá ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñ-

íçóçò, ãéá ôçí åíÝñãåéá ôçò êáôÜññéøçò
ôïõ ñùóéêïý ðïëåìéêïý áåñïðëÜíïõ, ñß÷íåé ìüíï «ëÜäé óôç öùôéÜ» ôïõ ðïëÝìïõ»
(ÑéæïóðÜóôçò, 16/12).
Êáôáñ÷Üò, áíôßèåôá áð’ üôé éó÷õñßæåôáé
ï äéåõèõíôÞò ôïõ Ðåñéóóïý, äåí õðÜñ÷åé
êáìßá óöïäñÞ áíôßèåóç áíÜìåóá óôá äõôéêÜ êáé ôá áíáôïëéêÜ ìïíïðùëéáêÜ óõìöÝñïíôá ìÝóá óôç Óõñßá, éäéáßôåñá ìÜëéóôá ìåôÜ ôéò åðéèÝóåéò ôïõ Ðáñéóéïý ðïõ
ïäÞãçóáí óôéò êáôáóôñåðôéêÝò ãéá ôç óõñéáêÞ ðáôñéùôéêÞ áíôßóôáóç åéñçíåõôéêÝò
óõìöùíßåò. Ç ìüíç ôïõò äéáöïñÜ åßíáé üôé ïé ÇÐÁ-ÅÅ êáé ïé óýììá÷ïß ôïõò èåùñïýí ðñáãìáôéêÜ óáí å÷èñü ôïõò ôï «Éóëáìéêü ÊñÜôïò» åíþ ïé Ñþóïé, êáé ïé
Éñáíïß ôï ÷ñçóéìïðïéïýí ïõóéáóôéêÜ ãéá
áíôéðåñéóðáóìü êáé ðáñáðëÜíçóç ôçò ÄýóõíÝ÷åéá ðßóù

