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ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΚΑΣΑΣΡΟΥΗ
ΜΕΑ ΣΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΗ ΝΕΟΥΙΛΕΛΕΤΘΕΡΗ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ;
Οη εθινγέο ηεο 25εο Ηαλνπαξίνπ 2015 έρνπλ θξίζηκε ζεκαζία φζνλ αθνξά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
κεηαηξνπήο ηεο ρψξαο ζε πξνηεθηνξάην ηεο Τπεξεζληθήο Διίη θαη ηεο ζπλαθφινπζεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο
θαηαζηξνθήο ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.
Κεηά θαη ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο δεκηνπξγίαο ςεπηνθνκκαηηδίσλ απφ ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη κηληηαθή ειίη
(ΠΟΣΑΚΗ, ΘΗΓΖΟ) πνπ ηδηαίηεξα ην πξψην είλαη πνιχ επηθίλδπλν γηα ηνλ ξφιν πνπ ηνπ αλάζεζαλ απφ ηε ζηηγκή
πνπ ην δεκηνχξγεζαλ νη ειίη (ην θφκκα ηνπ Γησξγάθε ην έρνπλ θαηαιάβεη φινη φηη είλαη ηεο πιάθαο θαη θαηά
πάζα πηζαλφηεηα δελ ζα κπεη θαλ ζηε Βνπιή) δηακνξθψλνληαη δχν βαζηθνί πφινη, νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ ίδηα
ζεκειηαθή αξρή ηεο παξακνλήο καο ζηελ ΔΔ θαη ηελ Δπξσδψλε θαη δεκηνπξγνχλ ςεπην-αληηζέζεηο ζην ζέκα ησλ
πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο ή ησλ κλεκνλίσλ παιαηφηεξα. Ο ζηφρνο είλαη νη δχν απηνί πφινη λα ελαιιάζζνληαη ζηελ
εμνπζία εθθξάδνληαο ηα ίδηα ζπκθέξνληα ησλ ληφπησλ θαη μέλσλ ειίη γηα ηηο αλνηθηέο θαη απειεπζεξσκέλεο
αγνξέο πνπ έρνπλ θαηαζηξέςεη ηε παξαγσγή καο απφ ηφηε πνπ κπήθακε ζηελ ΔΔ θαη ζηχςεη ηελ εξγαηηθή καο
δχλακε, ελψ κε ηελ επθαηξία ηεο θξίζεο ηνπ Υξένπο (αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ηεο θαηαζηξνθήο ηεο παξαγσγήο
καο) καο εμαλάγθαζαλ λα θαηαζηξέςνπκε θαη φπνηα λνζνθνκεία, ζρνιεία ή Παλεπηζηήκηα δηαζέηακε, νδεγψληαο
ηειηθά φια ζηελ ηδησηηθνπνίεζε, φπσο θαη ηνλ θπζηθφ καο πινχην πνπ μεπνπιηέηαη. Οη δηαθνξέο ηνπο είλαη θάηη
ζαλ ηηο δηαθνξέο Ρεπνπκπιηθάλσλ θαη Γεκνθξαηηθψλ ζηηο ΖΠΑ, φπνπ θαλέλαο δελ ζα δηαλνείηαη λα ζίγεη ηα
ζεκέιηα ηνπ ζπζηήκαηνο (ΔΔ, Δπξσδψλε θ.ιπ.) αιιά ζα αζρνινχληαη κφλν κε ην πνηνο ζα είλαη πεξηζζφηεξν ππέξ
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πνηφο ππέξ ηνπ «ιανχ».
Ν ένας πόλος είλαη ν γλσζηφο πφινο λενθηιεχζεξσλ θαη ζνζηαιθηιειεχζεξσλ πνπ καο θπβέξλεζε απφ ην
μέζπαζκα ηεο θξίζεο (ΛΓ, ΠΑΟΘ) κε πηζαλνχο «ζπκκάρνπο» (ΓΖΚΑΡ, ΙΑΟ θ.ιπ.) ν νπνίνο ζα αγσλίδεηαη γηα
ην θαιφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ν άιινο ν «αξηζηεξφο» πφινο ― πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ην
εληειψο θζαξκέλν πηα ΠΑΟΘ πνπ πεηηέηαη ζαλ ζηπκκέλν ιεκφλη ― ζα αγσλίδεηαη γηα ην θαιφ ηνπ ιανχ
(ΤΡΗΕΑ) κε πηζαλνχο ζπκκάρνπο (ΑΛΣΑΡΤΑ, ΥΔΓΗΟ Β, ΔΠΑΚ θ.ιπ.). Δίηε ν έλαο θπβεξλά είηε ν άιινο, ε ΔΔ
ζα κέλεη ζην αππξφβιεην (έζησ θαη αλ θάπνηνη πην δσεξνί κηινχλ γηα έμνδν απφ ην Δπξψ, ε νπνία φκσο πνηέ δελ
ζα γίλεη αλ δελ ζπκθσλήζνπλ ηα αθεληηθά καο ζηελ ΔΔ). Ζ ρεηξφηεξε πεξίπησζε ηζφληαο φκσο είλαη
αλακθηζβήηεηα ην ΠΟΣΑΚΗ πνπ είλαη θαζαξφ πξντφλ ηνπ ζπζηεκηθνχ ζσιήλα θαη ησλ κίληηα κε επηθεθαιήο κηα
ηειενπηηθή πεξζφλα θαη ζηειερψλεηαη απφ βνιεκέλνπο ηερλνθξάηεο θ.ιπ. πνπ δηςνχλ γηα επξεία θνηλσληθή
πξνβνιή θαη ηα ζπλάδνληα πξνλφκηα. Θαη είλαη ε ρεηξφηεξε πεξίπησζε γηαηί απηνί κπνξνχλ λα πεγαίλνπλ είηε κε
ηνλ έλα πφιν είηε κε ηνλ άιιν αθνχ δελ έρνπλ ην παξακηθξφ πξφγξακκα λα επηδείμνπλ πέξα απφ ηελ πιήξε
ππνηαγή ζε φ,ηη δεηήζνπλ ηα μέλα αθεληηθά καο ζηελ ΔΔ, ην ΛΑΣΟ θ.ιπ. Γη’απηφ άιισζηε νη ειίη έθηηαμαλ απηφ
ην άζιην θαηαζθεχαζκα πνπ παξηζηάλεη ην θφκκα.
Ρα όργανα πξνπαγάλδαο ηεο ληφπηαο θνηλνβνπιεπηηθήο ρνχληαο, δειαδή ΟΙΑ ηα θαλάιηα θαη νη εθεκεξίδεο αλά
ηελ επηθξάηεηα, έρνπλ επηδνζεί ζε έλα αγψλα θαηαηξνκνθξάηεζεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, δεκνζηεχνληαο θάζε
δπλαηφ ζελάξην «θαηαζηξνθνινγίαο», αλαδηαηππψλνληαο φιεο ηηο δειψζεηο δηεζλψλ ζπζηεκηθψλ
νηθνλνκνιφγσλ, πνιηθάληεδσλ θαη γξαθεηνθξαηψλ ησλ Βξπμειιψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ρψξα βγεη κε θάπνην
ηξφπν απφ ηελ ΔΔ ή έξζεη ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο δαλεηζηέο θαη εηζπξάθηνξέο ηεο. Οη δειψζεηο απηέο δελ ζεκαίλεη
φηη νη ρψξεο ηεο ΔΔ «θνβνχληαη» κηα θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ αιιά απιά φηη πξνηηκνχλ ηελ ζπλέρηζε ηεο ζεκεξηλήο
πνιηηηθήο απφ ηα ίδηα γλσζηά δνθηκαζκέλα γηα ηελ ππνηέιεηα ηνπο θφκκαηα ηεο ζπγθπβέξλεζεο, ρσξίο επηπιένλ
θαζπζηεξήζεηο θαη πξνζθφκκαηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κηα θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ, θαζψο πξηλ απηή
ελδψζεη ζηηο εληνιέο ησλ αθεληηθψλ ηεο ζα έπξεπε λα παίμεη ζέαηξν κεξηθψλ εκεξψλ γηα λα ηθαλνπνηήζεη ην
θηινζέακσλ θνηλφ εμαπαηεκέλσλ, βνιεκέλσλ ή αθειψλ πνπ ηνλ ςήθηζε. Σν ίδην ζελάξην βέβαηα έπαημε θαη ζηηο
πξνεγνχκελεο εθινγέο ψζηε λα ελδπλακσζνχλ θαηά ην κέγηζην ηα θφκκαηα πνπ αλέιαβαλ άκεζα ηελ δηαδηθαζία
ζπλέρηζεο ηεο παξακνλήο ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ κε ζπλέπεηα ηηο κλεκνληαθέο ζπκβάζεηο. Ζ δηαθνξά ηψξα είλαη φηη
νη νηθνλνκηθνί εγθέθαινη ηνπ ΤΡΗΕΑ (πνπ θαηνηθνεδξεχνπλ ζηα βφξεηα πξνάζηηα) ζα κνηξάδνπλ θάπνπ-θάπνπ
θαη κεξηθά ςίρνπια ζηνλ «ιαφ», φπσο πεξίπνπ θάλνπλ ηψξα νη δηάθνξεο ΚΘΟ!
Ρο σενάριο κσβέρνησης τοσ ΠΟΗΕΑ βέβαηα είλαη δεκηνπξγία ηεο ίδηαο ηεο Τπεξεζληθήο θαη ηεο ησληζηηθήο
Διίη (Τ/Δ θαη /Δ) θαη ησλ αληίζηνηρσλ «think tanks» πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ
ρσξψλ ζηελ Λέα Γηεζλή Σάμε πνπ δηαρεηξίδεηαη ηε λενθηιειεχζεξε παγθνζκηνπνίεζε, είηε κε νηθνλνκηθή βία
(Διιάδα, Πνξηνγαιία, θ.ιπ.) είηε κε θπζηθή βία (Ιηβχε, πξία, Οπθξαλία θ.ιπ.).

Έηζη νη θαη ηππηθέο επαθέο ηεο εγεηηθήο θιίθαο ― Σζίπξαο, Κειηφο, ηαζάθεο, Γνχξνπ, Παππάο, Σζαθαισηφο ―
ηνπ ΤΡΗΕΑ ζηα θηινζησληζηηθά think tanks ηεο Τ/Δ πξηλ θάκπνζν θαηξφ δελ ήηαλ γηα …βφιηα, νχηε βέβαηα ε
καδηθή πξνβνιή άιισλ ζηειερψλ ηνπ ― Βαξνπθάθεο, Ιαπαβίηζαο θ.ιπ.) απφ ηα κηληηα ησλ ληφπησλ θαη μέλσλ
ειίη. Οη επαθέο ηνπ θφκκαηνο ηεο Θνπκνπλδνχξνπ κε ηνπο πάηξνλέο ηνπ ήηαλ γηα λα επηβεβαησζεί ε
θηινζπζηεκηθή ζηάζε ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά είρακε πξνβιέςεη γηα «πεξαηηέξσ νδεγίεο απφ ηα
think tanks ηεο Τπεξεζληθήο θαη ησληζηηθήο Διίη», «νδεγίεο» πνπ αθνξνχζαλ/νχλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο
εθθπιηζκέλεο «αξηζηεξάο» πξνο ηνπο δνινθφλνπο κηζζνθφξνπο πνπ θαηαθξενπξγνχλ ιανχο ζηελ πεξηθέξεηα
αλαβαπηίδνληάο ηνπο σο «εμεγεξκέλνπο» (Ιηβχε, πξία, Οπθξαλία θ.ιπ.) αιιά πξνπάλησλ «νδεγίεο» πνπ
αθνξνχζαλ/νχλ ηε πεξίπησζε αλάδεημεο ηεο εθθπιηζκέλεο «αξηζηεξάο» ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ησλ ζπλνδνηπφξσλ ηνπ
σο θπβέξλεζεο, ψζηε ν ειιεληθφο ιαφο λα παξακείλεη κε θάζε ηξφπν κέζα ζην πιαίζην ηεο δηεζλνπνηεκέλεο
θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη ζηελ ΔΔ πνπ καο ελζσκαηψλεη κέζα ζε απηφ.
πλέπεηα ησλ παξαπάλσ, ήηαλ ε αλάδεημε ηεο εθθπιηζκέλεο «αξηζηεξάο» ηνπ ΤΡΗΕΑ απφ ηα ληφπηα θαη δηεζλή
ΚΚΔ κέρξη ηα think tanks ηεο Τ/Δ θαη Δ, σο ε «ξηδνζπαζηηθή» ή «επηθίλδπλε» «αξηζηεξά» ζηελ Διιάδα… Σν
πφζν βέβαηα ξηδνζπαζηηθή θαη επηθίλδπλε γηα ην ζχζηεκα είλαη νη βνιεκέλνη θαξεθινθέληαπξνη ηεο
Θνπκνπλδνχξνπ θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ην πξφγξακκα ηνπ θφκκαηνο θαη ηνπο «ξηδνζπάζηεο» εγήηνξεο θαη
απιηθνχο πνπ ην απαξηίδνπλ. χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο δειψζεηο Σζίπξα ζηνπο Financial Times ν ΤΡΗΕΑ «ζα
δηαζθαιίζεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ζην πιαίζην κηαο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο
αγνξάο (“social market economy”)». Δλψ ν Γξαγαζάθεο ζε ζπλέδξην ηνπ Economist είπε φηη «αλαγλσξίδνπκε ηηο
δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, αιιά ζα ηηο επαλεμεηάζνπκε θαη ζα ηηο δηαπξαγκαηεπηνχκε». (...)». Απηά πξνθαλψο δελ
είλαη νχηε «αξηζηεξά» νχηε «ξηδνζπαζηηθή» παξά κηα άιιε ΠΑΟΘηθή παξαιιαγή.
Φαίλεηαη επίζεο απφ ηελ θηινζπζηεκηθή αζιηφηεηα ησλ εληχπσλ ηεο Θνπκνπλδνχξνπ ζαλ ηελ «Απγή» φπνπ
παξειαχλεη θάζε κεγαιν-θεθαιαηνχρνο ηεο ληφπηαο νηθνλνκηθήο ρνχληαο ζαλ ηελ Καξηάλα Ιάηζε κέρξη ηελ
αξρηζθαγέα ησλ Τ θαη /Δ, ηελ Υίιαξη Θιίληνλ. Φαίλεηαη ηέινο, απφ ηελ επί ρξφληα ππνζηήξημε ζην «θαζηζηηθφ»
πιαίζην ηεο ΔΔ πνπ απνηειεί ηελ θχξηα αηηία εμαζιίσζεο ηνπ ιανχ θαη μεπνπιήκαηνο ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ
πφξσλ. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ έκκεζε ππνζηήξημε ηεο «αξηζηεξάο ηνπ ραβηαξηνχ» ηεο Θνπκνπλδνχξνπ ζηε
δηαδηθαζία πξφζδεζεο ηεο Θχπξνπ ζην ΓΛΣ, ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο Κάαζηξηρη, ηηο ζπλέπεηεο ηεο νπνίαο
πιεξψλνπκε ηψξα.
Έηζη οι «θέσεις»
τοσ ΠΟΗΕΑ γηα «αθχξσζε» ησλ κλεκνλίσλ, πνπ έγηλαλ «δηαπξαγκάηεπζε», κεηά
«επαλαδηαπξαγκάηεπζε» θαη ηειεπηαία αθνχζακε φηη αλ δελ έρεη απηνδπλακία αθφκα θαη αλ ζρεκαηίζεη
θπβέξλεζε δε ζα κπνξέζεη λα εθαξκφζεη ην πξφγξακκά ηνπ ― πξνθαλψο γηαηί ζα ηνλ εκπνδίδεη θάπνην …
«πνηάκη», ελαξκνλίδνληαη πιήξσο κε ηα ζπκθέξνληα ησλ ππεξεζληθψλ αθεληηθψλ γηα παξακνλή ηεο ρψξαο ζε
ΔΔ/επξψ θαη ην κφλν «ζεηηθφ» είλαη γηα ηηο ίδηεο ηηο ηζέπεο θαη ηα ραξηνθπιάθηα ζηειερψλ ηνπ ΤΡΗΕΑ πνπ
πεξλψληαο «δσή θαη θφηα» απμάλνπλ ηα επελδεδπκέλα ραξηνθπιάθηά ηνπο ζηηο ίδηεο πνιπεζληθέο πνπ
εμαγνξάδνπλ ηνπο πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο ηεο ρψξαο.
Άιισζηε φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε πηζαλφηεηα «αξηζηεξήο» θπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα δελ αλεζχρεζε επνπδελί
ηηο δηεζλείο αγνξέο νχηε ηνπο αλαιπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ (πνπ μέξνπλ θαιά ηη εζηί ΤΡΗΕΑ θαη δελ καζάλε απφ
ηνπο ςεπηνιενληαξηζκνχο ηνπ Σζίπξα θαη ΗΑ), ζε αληίζεζε κε ηα άξζξα θαη ηελ πξνπαγάλδα ησλ εγρψξησλ
ΚΚΔ πνπ είλαη γηα εζσηεξηθή θαηαλάισζε.
Ζ ΘΔΠΖ ΚΑΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΑΞΑΡΔΩΛΔΠ ΡΝ ΠΟΗΕΑ
Έρνπκε αλαιχζεη πνιιάθηο φηη θαλέλα κλεκφλην ή ζχκβαζε (δειαδή θακηά εμάξηεζε θαη θαλέλαο
εηεξνθαζνξηζκφο) κε νπνηνδήπνηε ππεξεζληθφ κεραληζκφ δελ κπνξεί λα αλαηξαπεί αλ έλαο ιαφο δελ απνθηήζεη
ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηνπ απηνδπλακία θαη απηφ είλαη αδχλαην κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ/ΟΛΔ πνπ
επηβάινπλ ην άλνηγκα θαη ηελ «απειεπζέξσζε» φισλ ησλ αγνξψλ καο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
«ειαζηηθνπνίεζεο» ηεο εξγαζίαο! Κέζα ζε απηφ ην δηεζλνπνηεκέλν πιαίζην ησλ αλνηρηψλ θαη απειεπζεξσκέλσλ
αγνξψλ, νη αζζελέζηεξεο νηθνλνκίεο είλαη αδχλαην λα αληαγσληζηνχλ ηηο ηζρπξέο νηθνλνκηθά ρψξεο ηνπ Βνξξά
κε απνηέιεζκα ηελ βαζκηαία πιήξε εμάξηεζε ηνπο, θαζψο νη ζπκβάζεηο / ζπλζήθεο θ.ιπ. κε ηελ ΔΔ θαη ηνπο
δηεζλείο νξγαληζκνχο δελ επηηξέπνπλ θαλέλα είδνο πξνζηαζίαο ηεο ληφπηαο παξαγσγήο θαη νδεγνχλ θαη’
επέθηαζε ζηελ πξνηεθηαξνπνίεζε ηεο ρψξαο, πνπ έρεη απσιέζεη ζηαδηαθά θάζε ίρλνο νηθνλνκηθήο απηνδπλακίαο
θαη εζληθήο θπξηαξρίαο απέλαληη ζηελ ππεξεζληθή ειίη.
Οη κπνχξδεο ινηπφλ ησλ απαηεψλσλ ηνπ ΤΡΗΕΑ πεξί εθαξκνγήο ζνζηαιδεκνθξαηηθψλ πνιηηηθψλ κέζα ζηελ ΔΔ
είλαη πιήξσο απνπξνζαλαηνιηζηηθφ κχζεπκα κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα πάξνπλ ηελ εμνπζία νη επαγγεικαηίεο
πνιηηηθάληεδεο ηνπ ΤΡΗΕΑ. Αληίζηνηρεο πνιηηηθέο δελ κπφξεζαλ λα εθαξκφζνπλ «ζνζηαιδεκνθξαηηθέο»
θπβεξλήζεηο ζηελ Γαιιία κηα πιήξσο αλαπηπγκέλε νηθνλνκηθά ρψξα θαη ζα ηηο εθαξκφζνπλ νη «ςεπηνκαξμηζηέο»
ηνπ ΤΡΗΕΑ ηνπ Κειηνχ, ηνπ ηαζάθε, ηνπ Ιαπαβίηζα θαη ηνπ Βαξνπθάθε, ζε κηα ρψξα κε θαηεζηξακκέλε
νηθνλνκηθή ππνδνκή, πιήξσο εμαξηεκέλε νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά θαη κε δπζζεψξεην ρξένο 300 δηο €. Γειάλ θαη
νη θφηεο κε ηνπο αζηείνπο ςεπην-καξμηζηέο ηνπ ΤΡΗΕΑ.

ΝΗΘΝΙΝΓΝΗ ΞΟΑΠΗΛΝΗ / ΔΞΑΚ
ΞΝΠΡΙΩΚΑΡΑ ΡΝ ΠΟΗΕΑ

/

ΠΣΔΓΗΝ

Β

/

ΑΛΡΑΟΠΑ

-

ΡΑ

ΔΜΩΘΝΗΛΝΒΝΙΔΡΗΘΑ

Όκσο δελ είλαη κφλν ν ΤΡΗΕΑ πνπ απνηειεί ζήκεξα ηελ ςεπην-αληηπνιίηεπζε παξφηη πιήξσο επξσιηγνχξεδεο
θαη ππνηαγκέλνη ζηελ ΔΔ . Έηζη θη αιιηψο ν ΤΡΗΕΑ ιεηηνπξγεί εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ σο δεμακελή ζπγθέληξσζεο
νιφθιεξνπ ζρεδφλ ηνπ πξψελ ΠΑΟΘηθνχ κεραληζκνχ, ελζσκαηψλνληαο ζηηο ηάμεηο ηνπ θάζε απαηεψλα πξψελ
παζφθν θαη εξγαηνπαηέξα κε «βαζηέο ηζέπεο», αιιά θαη ζπζηεκηθά θνκκαηίδηα φπσο νη ΟΗΘΟΙΟΓΟΗ ΠΡΑΗΛΟΗ,
ππνζηεξηθηέο ηνπ αξρη-απαηεψλα «θφθθηλνπ» Θνλ Κπεληηη θαη θάζε αηκαηνθπιίζκαηνο ηεο ΤΔ θαη Δ. Όπσο
είπακε ζηελ αξρή νη εξρφκελεο εθινγέο έρνπλ γίλεη αθνξκή λα μεθαζαξηζηεί ην ηνπίν ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ, απφ
ηελ θνηλνβνπιεπηηθή έσο θαη ηελ εμσθνηλνβνπιεπηηθή «αξηζηεξά» θαη δηάθνξνπο ςεπην-παηξηψηεο. Έηζη
ππνζηήξημε ζηελ εθθπιηζκέλε «αξηζηεξά» ηνπ ΤΡΗΕΑ εθηφο απφ ηνπο ήδε ελζσκαησκέλνπο ζηα ςεθνδέιηηά
ηνπο, έρνπκε θαη απφ ππνηηζέκελνπο ππνζηεξηθηέο ηεο επηζηξνθήο ηεο δξαρκήο ζαλ ηνλ Θαδάθε ηνπ ΔΠΑΚ.
Αλακελφκελν θαη απηφ θαζψο ην ΔΠΑΚ πνηέ δελ ακθηζβήηεζε ηηο ίδηεο ηηο δηαξζξσηηθέο αηηίεο ηεο θξίζεο ζαλ
απνηέιεζκα ηεο έληαμεο καο ζηελ ΔΔ θαη ηηο ζπκβάζεηο ηηο παγθνζκηνπνίεζεο, αιιά πηνζέηεζε βνιηθά ― φπσο
αθξηβψο ν ΤΡΗΕΑ θαη θνκκαηίδηα ζαλ ην ΥΔΓΗΟ Β ηνπ Α. Αιαβάλνπ, πνπ θάλνπλ «κέησπν» κε ηελ ΑΛΣΑΡΤΑ
― σο αηηίεο ηεο θξίζεο ηελ ρξενινγία, πξνηάζζνληαο αληίζηνηρα ηελ επηζηξνθή ζε εζληθφ λφκηζκα αιιά φρη ηελ
έμνδν απφ ηελ ΔΔ…
Ζ ΘΔΠΖ ΚΑΠ ΓΗΑ ΡΑ ΚΗΠΝΙΝΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΣΟΔΝΙΝΓΗΑ ΡΩΛ ΔΞΑΚ / ΠΣΔΓΗΝ Β
Σν ρξένο φκσο είλαη ζπλέπεηα ηεο εμάξηεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη φρη αηηία. Έηζη βνιηθά φζνη μεθηλνχλ
σο αθεηεξία απφ ην ρξένο ― θαη απηφ αθνξά νιφθιεξν ηνλ θηιν-ΔΔ πφιν ηεο ςεπην-αξηζηεξήο αληηπνιίηεπζεο,
απφ ΤΡΗΕΑ έσο θάζε θνκκαηίδην πνπ ηζρπξίδεηαη επηζηξνθή ζηε δξαρκή ― δελ δεζκεχνληαη γηα έμνδν απφ ΔΔ κε
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ππνζηήξημεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ σο ζα φθεηιαλ. Ζ Υξενινγία φηαλ
ρξεζηκνπνηείηαη σο αηηηνινγία ηεο θξίζεο δελ πξνυπνζέηεη ηελ κεηάβαζε ζε κνλνκεξή έμνδν απφ ηελ ΔΔ/ΟΛΔ γηα
ηελ νηθνλνκηθή απηνδπλακία ηεο ρψξαο, ε νπνία είλαη εθηθηή κφλν κε θνηλσληθνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο,
εζληθνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο ηεο παξαγσγηθήο βάζεο (αγξνηηθήο
θαη βηνκεραλίαο) φπσο απηφ ηνπ Κεηψπνπ γηα ηελ Θνηλσληθή θαη Δζληθή Απειεπζέξσζε (ΚΔ.Θ.Δ.Α.). Γη’απηφλ
αθξηβψο ην ιφγν απνηειεί βνιηθή ζπζηεκηθή ζχκβαζε ε ξεηνξνινγία πεξί ρξένπο, δηφηη δελ ζπλεπάγεηαη βήκαηα
νηθνλνκηθήο απηνδπλακίαο κε κνλνκεξή έμνδν απφ ηελ ΔΔ, ελψ αληίζηξνθα ε κνλνκεξήο έμνδνο απφ ηελ ΔΔ
ζπλεπάγεηαη αληηθεηκεληθά θαη ηελ έμνδν απφ ην επξψ.
ΑΛΡΑΟΠΑ
ην ίδην κήθνο θχκαηνο βαδίδεη θαη ην ππνηηζέκελν «Κέησπν» ηεο ΑΛΣΑΡΤΑ πνπ έρεη επηδνζεί ζε κηα θάπσο
δηαθνξεηηθή κνξθή απνπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο βάζεο ηνπ, αθνχ ηα πεξηζψξηα γηα αθξνβαζίεο ππάξρνπλ κηαο θαη
δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα παίμεη άκεζν ξφιν ζην εθινγηθφ απνηέιεζκα.
Απφ πιεπξάο αλάιπζήο ηεο, θαη ε ΑΛΣΑΡΤΑ έρεη σο αθξνγσληαίν ιίζν ην ρξένο θαη φρη ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ζην βαζκφ απηνδπλακίαο απφ ηηο ζπκβάζεηο κε ηελ
παγθνζκηνπνίεζε. Ζ «έμνδνο απφ ηελ ΔΔ» πξνβάιεη κφλν σο ζχλζεκα ζηε ξεηνξνινγία ηνπο θαη εκθαλίδεηαη σο
έλα απφ ηα κέηξα πνπ ζα παξζνχλ θάπνηε… Όκσο ε έμνδνο απφ ηελ ΔΔ κπνξεί λα είλαη κφλν ΚΟΛΟΚΔΡΖ θαη
ΑΚΔΖ θαη σο ηέηνηα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πνπ ζα απαηηεί α) άκεζε κνλνκεξή
έμνδν απφ ΔΔ/ΟΛΔ, β) άκεζα κέηξα ππνζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο γηα ηελ επφκελε κέξα ηεο εμφδνπ ψζηε λα κε
ζηρηνχλ ηα ιατθά ζηξψκαηα θαη γ) κέηξα αλαδηάξζξσζεο ηεο αγξνηηθήο θαη βηνκεραληθήο παξαγσγήο κε βάζε ηηο
αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ δει. δεκηνπξγία εζσηεξηθήο θαη φζν ην δπλαηφλ ΑΤΣΟΓΤΛΑΚΖ αγνξάο. Θαλέλα φκσο
απφ απηά ηα ζηάδηα δελ ππάξρεη νχηε ζηελ ΑΛΣΑΡΤΑ νχηε ζε άιιεο νξγαλψζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ «αλάιπζή»
ηνπο απφ ην ρξένο. Απιά ν κελ ΤΡΗΕΑ θαη παξφκνηνη απαηεψλεο ζα αιιάμνπλ ηελ ΔΔ «απφ κέζα» ελψ ε
ΑΛΣΑΡΤΑ θαη παξφκνηνη «ρηιηαζηέο» ζα ηελ αλαηξέςνπλ «απέμσ» κε ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε (θπηψλ θαη
ινπινπδηψλ ― φηαλ νχηε κηα παλεπξσπατθή απεξγία δελ έγηλε πνηέ κπξνζηά ζηε θαηάξγεζε ζρεδφλ θάζε
ζεκειηψδνπο εξγαηηθήο θαηάθηεζεο!)
Δδψ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν. Ζ αζηακάηεηε θξηηηθή ζε απηέο ηηο νξγαλψζεηο
απφ κεξηάο δηθηχνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α. θαη ΠΔΡΗΔΘΣΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ, νδήγεζαλ θάπνηνπο ηλζηξνχρηνξεο ηεο
ΑΛΣΑΡΤΑ λα θηηάμνπλ έλα πξφγξακκα ην νπνίν νπζηαζηηθά είλαη κηα θαθέθηππε αληηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο
ΚΔ.Θ.Δ.Α. Γηαηί ελψ αληηγξάθεη εμφθζαικα θάπνηα βήκαηα απφ ην πξφγξακκά καο, εληνχηνηο ε δέζκεπζε γηα
κνλνκεξή έμνδν απφ ηελ ΔΔ/ΟΛΔ θαη νηθνλνκηθή απηνδπλακία απνπζηάδεη, αθπξψλνληαο επί ηεο νπζίαο θαη φια
ηα ππφινηπα κέηξα.
ΓΖΚΑΟ / ΘΗΓΖΠΝ
Πξφθεηηαη γηα ΠΑΟΘηθά κνξθψκαηα κε άιιν φλνκα. Απνηεινχληαη απφ μεπνπιεκέλνπο πνιηθάληεδεο ηνπ
ρεηξφηεξνπ είδνπο. Κατληαλνί πνπ γηα λα πηάζνπλ θαξέθια ζα πνπινχζαλ θαη ηελ κάλα ηνπο, πνιχ πεξηζζφηεξν
ηνλ ειιεληθφ ιάν. Ζ ΓΖΚΑΡ ην απέδεημε ζπκκεηέρνληαο ζηελ ηξηθνκκαηηθή ζπγθπβέξλεζε ησλ κλεκνλίσλ θαη
απνρψξεζε κφλν φηαλ νη ειίζηνη απαηεψλεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ αληηιήθζεθαλ φηη δελ ζα κπνξέζνπλ λα

ζπλερίζνπλ λα παίδνπλ νπνηνδήπνηε ξφιν ζην κέιινλ αλ παξακείλνπλ ζε απηήλ. Δπηπρψο ν ειιεληθφο ιαφο έρεη
αληηιεθζεί ηη απαηεψλεο είλαη θαη απφ ηελ Γεπηέξα ζα είλαη ζηα ζπίηηα ηνπο. Σν θφκκα Διιήλσλ θπλεγψλ
αλακέλεηαη λα ιάβεη πεξηζζφηεξεο ςήθνπο απφ απηνχο. ΘΗΓΖΟ είλαη ην λέν ΠΑΟΘηθφ κφξθσκα ελφο άζιηνπ
πνιηηηθάληε βιάθα πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην φλνκα ηνπ παηέξα ηνπ θαη ηηο πιάηεο ησλ ππεξαηιαληηθψλ θαη
ησληζηηθψλ αθεληηθψλ ηνπ πξνζπαζψληαο λα παίμεη ξπζκηζηηθφ ξφιν ζε πεξίπησζε πνπ θαηαθέξεη λα κπεη ζηελ
Βνπιή. Σν κφλν αλαπάληεην εξψηεκα φζνλ αθνξά ηνλ Γησξγάθε θαη ηελ θιίθα ηνπ είλαη πφζα θνξφηδα ππάξρνπλ
αθφκα, (πέξα βέβαηα απφ ηνπο βνιεκέλνπο ΠΑΟΘνπο πνπ έρνπλ θάεη πνιιά καδί κε ηνλ Γησξγάθε), νη νπνίνη ζα
ςεθίζνπλ ηνλ Έιιελα («ζνζηαιηζηή»)...Κπνπο.
ΞΝΡΑΚΗ
Πξφθεηηαη γηα θαζαξά απνιηηηθφ κηληηαθφ δεκηνχξγεκα ρσξίο θακηά βάζε ζηελ θνηλσλία, ρσξίο πξφγξακκα θαη
ζέζεηο παξά κφλν ηελ πιήξε ππνηαγή ζηελ ΔΔ θαη ζηνπο ππεξεζληθνχο κεραληζκνχο. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηα
ΚΚΔ γηα λα απνζπάζεη ηνπο απνγνεηεπκέλνπο ςεθνθφξνπο απφ ΠΑΟΘ, ΤΡΗΕΑ, ΓΖΚΑΡ. ην κφξθσκα απηφ
ζπκκεηέρνπλ γλσζηά ραλνπκάθηα απφ ην ΠΑΟΘ, ηελ ΓΡΑΖ ηνπ Κάλνπ θαη ινηπνί «εθζπρξνληζηέο» θαη
λενθηιεχζεξνη ιειέδεο θαη θπξίσο «απνιίηηθνη» αιιά αξρνιίπαξνη ηερλνθξάηεο . Ο ζθνπφο είλαη κε ηελ πιήξε
ππνζηήξημε πνπ απνιακβάλεη απφ ηα ΚΚΔ λα απνζπάζεη φζν ηνλ δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ςήθνπο (εηδηθά λέσλ
απνιηηηθψλ) θαη κεηά λα παίμεη ξπζκηζηηθφ ξφιν ζε ζπγθπβέξλεζε κε ΤΡΗΕΑ, πξάγκα πνπ ζα δψζεη θαη ην
άιινζη ζηα «επαλαζηαηηθά» ζηνηρεία κέζα ζε απηφλ γηα λα κελ εθαξκφζνπλ θακηά απφ ηηο «επαλαζηαηηθέο»
αιιαγέο πνπ ππφζρνληαη. Δίλαη ην πξψην (κε ηζξαειηλφ) θφκκα ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο πνπ ζηα πξψηα
θείκελα ηνπ καο έιεγε λα ....αθνινπζήζνπκε ην νηθνλνκηθφ κνληέιν ζηήξημεο λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθαξκφδεη
ην Ηζξαήι, ηελ ζηηγκή πνπ ην κφλν γλσζηφ κνληέιν πνπ εθαξκφδεη ην Ηζξαήι είλαη ε εμφλησζε άκαρσλ
γπλαηθφπαηδσλ θαη ν βνκβαξδηζκφο γεηηνληθψλ θξαηψλ, πέξαλ ηεο εζλνθάζαξζεο ηεο Παιαηζηίλεο. Ο,ΣΗ ΠΗΟ
ΔΠΗΘΗΛΓΤΛΟ ΘΤΘΙΟΦΟΡΔΗ ΣΖΛ ΠΗΑΣΑ. ΘΑΙΤΣΔΡΑ ΘΟΦΣΔ ΣΑ ΥΔΡΗΑ Α παξά λα ςεθίζεηε ην κφξθσκα
απηφ.
ΘΘΔ
Σν κφλν ζπλεπέο ζεσξεηηθά θφκκα. Αλέθαζελ θξαηάεη θαζαξή ζηάζε ελάληηα ζηελ ΔΔ ηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ηελ
νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Παξά ηελ ζπλεπή ζεσξεηηθή ζέζε ηνπ, ηνπο ρξεψλνπκε κε κηα παιαην-δνγκαηηθή πνιηηηθή
ζέζε πνπ είλαη εληειψο άζρεηε κε ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηεο λενθηιειεχζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο φπσο
έρνπκε αλαιχζεη δηεμνδηθά ,κε ηελ νπνία πεξηκέλεη ηελ ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε ζηελ Διιάδα πξηλ δεηήζεη ηελ
άκεζε θαη κνλνκεξή έμνδν απφ ηελ ΔΔ! Κε ηελ ζηάζε ηεο εγεζίαο ηνπ ΘΘΔ δελ έγηλε δπλαηφ κέρξη ζήκεξα λα
ζρεκαηηζηεί έλα κέησπν θνηλσληθήο θαη εζληθήο απειεπζέξσζεο. Διπίδνπκε ηψξα πνπ ην «λέν ΠΑΟΘ» ηνπ
ΤΡΗΕΑ ζηε θπβέξλεζε ζα νδεγήζεη ζην ηέινο ηεο «Αξηζηεξάο» απηήο ζηελ Διιάδα, ην ΘΘΔ ζα εληζρχζεη ηε
πξνζπάζεηα γηα λα θηηζηεί έλα ΚΔΘΔΑ, φπσο θάπνηε έθαλε κε ην ΔΑΚ, πνπ είλαη ν κφλνο ηξφπνο δηεμφδνπ απφ
ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεκεξηλήο θαηαζηξνθήο (ΚΔ.Θ.Δ.Α.) Δηδάιισο αλαγθαζηηθά ζα έρεη θαη ην ΘΘΔ ηε ηχρε ηεο
«Αξηζηεξάο» απηήο ζην ρξνλνληνχιαπν ηεο Ηζηνξίαο.
Ζ θξηηηθή ςήθνο πνπ πξνηείλνπκε ζε θάζε πξαγκαηηθφ ζχκα ηεο λενθηιειεχζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο φπσο απηή
εθδειψλεηαη ζε φια ηα πεδία (νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ, νηθνινγηθφ θ.ιπ.) φρη κφλν ζηνρεχεη ζηελ
ππνλφκεπζε ησλ ζρεδίσλ ηεο Τ/Δ (παξ’φιν πνπ κφλν κέζα απφ ην Ιατθφ Κέησπν πνπ πξνηείλνπκε ζα είλαη
απνθαζηζηηθά εθηθηή), αιιά ζα εληζρχζεη πεξηζζφηεξν ηε ζπζπείξσζε ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ ζηε βάζε ηεο
πξφηαζεο καο πνπ ζεκειηψλεηαη ζην ηξίπηπρν άκεζεο κνλνκεξνχο εμφδνπ απφ ηελ ΔΔ, κνλνκεξνχο δηαγξαθήο
ηνπ ρξένπο θαη νηθνλνκηθήο απηνδπλακίαο ηεο ρψξαο. Δθεί είλαη πνπ ζα θξηζεί ε εγεζία ηνπ ΘΘΔ κεηεθινγηθά
αιιά πξνπαληφο ηζηνξηθά.
χκθσλα ινηπφλ κε ηελ ζεκεξηλή πνιηηηθή ζπγθπξία θαη δηαπηζηψλνληαο ηελ πξεκνχξα ηεο Τπεξεζληθήο Διίη λα
αλαδείμεη σο ηξίην θφκκα/ξπζκηζηή ην κφξθσκα απηήο ηεο άζιηαο ηειεπεξζφλαο (ΠΟΣΑΚΗ) ψζηε κε «ξνδ»
πξνβηά απηή ηε θνξά λα δηαζθαιηζηεί απξφζθνπηα ε ζπλέρηζε ηεο θαηαζηξνθήο ηεο ρψξαο, λνκίδνπκε φηη θάζε
αληηζπζηεκηθή ςήθνο ζα πξέπεη λα δνζεί ζην θνκκνπληζηηθφ θφκκα, ελψ θάζε άιιε παηξησηηθή ςήθνο πνπ
δηαθσλεί κε ην ΘΘΔ ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα δνζεί ζε γλήζηα αληη-κλεκνληαθά θφκκαηα πνπ δελ πάζρνπλ απφ
Ηζιακνθνβία. Ζ κεηαλάζηεπζε άιισζηε είλαη επίζεο πξφβιεκα πνπ καο επέβαιιε ε ΔΔ κε ηε ζπλζήθε ηνπ
Γνπβιίλνπ θαη ηηο αλνηθηέο αγνξέο θαζψο θαη ηνπο πνιέκνπο ηεο θαη δελ έρεη βέβαηα ζρέζε κε ηελ Ηζιακηθή
ηξνκνθξαηία πνπ ε ίδηα ε Τ/Δ δεκηνχξγεζε.
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