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Επί του πιεστηρίου

Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογρα-
φείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. 

Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη επίθεση του Ισλαμικού Κράτους στη Γαλ-
λία στις 13 Νοεμβρίου, η οποία προκάλεσε τόσο την αναβαθμισμένη εμπλοκή του 
γαλλικού κράτους στον πόλεμο της Συρίας, όσο και την κήρυξη της χωράς σε “κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης”. Μετά την επίθεση ολόκληρες πόλεις μετατράπηκαν 
σε στρατοκρατούμενες περιοχές, με 120.000 πάνοπλους αστυνομικούς και στρατι-
ώτες να περιπολούν στους δρόμους. “Η Γαλλία βρίσκεται σε πόλεμο”, όπως δήλωσε 
και ο Γάλλος Πρόεδρος, ενώπιον των μελών της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας. 
Παράλληλα, έγινε ενεργότερη η συμμετοχή των υπολοίπων χωρών της ΕΕ για τη 
“στήριξη και κάλυψη” των γαλλικών βομβαρδισμών, μετά την ενεργοποίηση από 
το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της 
Λισαβόνας. 

Το δεύτερο γεγονός ήταν η κατάρριψη στη Βόρεια Συρία στις 24 Νοεμβρίου του 
ρώσικου βομβαρδιστικού Su-24 από F 16 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Σε 
άμεση απάντηση η Ρωσία αναβάθμισε την στρατιωτική της παρουσία στην περι-
οχή και εξαπέλυσε “οικονομικό πόλεμο” στην Τουρκία, με κεντρικό μοχλό πίεσης 
την επ’ αόριστον αναστολή των διμερών εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών 
(Turkish Stream, Πυρηνικός σταθμός Ακουγιού κλπ). Η κατάρριψη του ρωσικού αε-
ροσκάφους από μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δημιούργησε, χωρίς αμφιβολία, ακόμα 
ένα σημείο τριβής στις ήδη τεταμένες σχέσεις της Ρωσίας με την Βορειοατλαντική 
Συμμαχία.

Σε σχέση με τα δυο αυτά γεγονότα, η σπουδαιότητα των οποίων θα γίνει ακόμα πιο 
φανερή στο άμεσο μέλλον, θα τοποθετηθούμε εκτενέστερα στο επόμενο τεύχος.\

Υ.Γ. Τα κείμενα που δημοσιεύονται στο ΜΟΛΟΤ είναι αποτέλεσμα κοινής επεξεργα-
σίας και κατεύθυνσης, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει και απόλυτη ταύτιση τόσο στο 
περιεχόμενο όσο και στο ύφος των μελών της συντακτικής επιτροπής.

Για επικοινωνία: molot@riseup.net
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“ΠΡΩΤΗΦΟΡΑΑΡΙΣΤΕΡΑ”
ΤΡΙΤΗΦΟΡΑΜΝΗΜΟΝΙΟ



ÌÏËÏÔ / 5

“Θα σκί σου με τα μνη μό νια μέ ρα με ση μέ ρι. Το μνη μό νιο τε λειώ νει την πρώ τη 
μέ ρα της κυ βέρ νη σης της Α ρι στε ράς.”
Α λέ ξης Τσί πρας, 11/05/2014

“Η ε φαρ μο γή του μνη μο νί ου εί ναι μο νό δρο μος. Το τρί το μνη μό νιο εί ναι η 
μο να δι κή ο δός που μπο ρεί να φέ ρει την Ελ λά δα σε α νά καμ ψη.”
Α λέ ξης Τσί πρας, 7/09/2015

Δεν ή ταν και λί γοι ε κεί νοι που θε ω ρώ ντας τον ΣΥ ΡΙ ΖΑ έ να κόμ μα κα θα ρό α πό 
το σα ρα ντά χρο νο α μαρ τω λό βί ο του δι κομ μα τι σμού του έ δω σαν την ψή φο 
τους στις ε κλο γές της 25ης Ια νουα ρί ου. Η α πο στρο φή προς τα δύ ο κόμ μα τα 
ε ξου σί ας, και κυ ρί ως α πέ να ντι στην τε λευ ταί α α κρο δε ξιά κυ βέρ νη ση της ΝΔ, η 
ε μπι στο σύ νη στα “α ρι στε ρά” χέ ρια του ΣΥ ΡΙ ΖΑ, η ε μπέ δω ση -αν και σε κα μί α 
πε ρί πτω ση κα θο λι κή- της (αυτ)α πά της ό τι ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ θα πε τύ χει φι λο λα ϊ κή δια-
χεί ρι ση της κρί σης ε ντός Ε Ε, ο ε φη συ χα σμός που προ σέ φε ρε η πα ρου σί α της 
α ρι στε ρής πλατ φόρ μας στα πιο συ νει δη το ποι η μέ να κομ μά τια -ε κεί να δη λα δή 
που γνώ ρι ζαν ό τι η έ ξο δος α πό την Ε Ε και το ευ ρώ α πο τε λούν προ ϋ πό θε ση για 
την ο ποιου δή πο τε εί δους α ρι στε ρο σύ νη της κυ βέρ νη σης και ό χι ύ στα τη λύ ση- 
ο δή γη σαν με γά λο κομ μά τι της κοι νω νί ας να θε ω ρεί τον ΣΥ ΡΙ ΖΑ ως κυ βέρ νη ση 
ελ πί δας και τον Τσί πρα κά τι ως με τεμ ψύ χω ση με τα ξύ Α ντρέ α και Α λιέ ντε, α νά-
λο γα τις ι δε ο λο γι κές κα τα βο λές του κα θέ να.

Η α λή θεια φαί νε ται να εί ναι πως του λά χι στον μέ χρι τις βου λευ τι κές ε κλο γές 
στις 17 Ιου νί ου του 2012, ό ταν ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ εμ φα νί στη κε ξαφ νι κά να κα τέ χει τη 
θέ ση της α ξιω μα τι κής α ντι πο λί τευ σης, το μέ χρι πρό τι νος κόμ μα του 4% ό χι 
μό νο δεν α πο τε λού σε ε πι λο γή της εγ χώ ριας και διε θνούς α στι κής τά ξης, πα ρά 
τον μό νι μο και δη λω μέ νο ευ ρω πα ϊ κό προ σα να το λι σμό του και τις δη λώ σεις 
υ πο τα γής στον ευ ρω α τλα ντι κό ι μπε ρια λι σμό και το ντό πιο κε φά λαιο, αλ λά 
α ντί θε τα η ε κλο γι κή του ε πιρ ρο ή ε πι χει ρή θη κε να α να χαι τι στεί με τρό πους ό χι 
και τό σο δια φα νείς. Η μαύ ρη προ πα γάν δα α πό τα μμε κα θώς και οι ερ γο δο τι κές 
α πει λές σε με γά λους ο μί λους και ε πι χει ρή σεις πριν τον ε πα να λη πτι κό ε κλο γι κό 
γύ ρο υ πήρ ξαν γε γο νό τα κα τα γε γραμ μέ να. Ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ, και χω ρίς να το δι καιού ται 
κα θό λου, α πο τέ λε σε ε κεί νη τη χρο νι κή στιγ μή το κόμ μα που σε με γά λο βαθ μό 
συ σπεί ρω σε κοι νω νι κά  κομ μά τια που α ντέ δρα σαν και συ γκρού στη καν με τα 
μνη μό νια, αλ λά εν τέ λει ε πέ λε ξαν το δρό μο της α νά θε σης και του “ρι ζο σπα-
στι κού” ρε φορ μι σμού, ητ τη μέ να α πό την ά γρια κα τα στο λή και την α δυ να μί α 
του ρι ζο σπα στι κού χώ ρου να ο δη γή σει τα πράγ μα τα σε μια κα τεύ θυν ση ε πα-
να στα τι κή. 
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Η συ ρι ζί τι κη με τάλ λα ξη, που πραγ μα το ποι ή θη κε καθ’ ό λο το διά στη μα της 
πρώ της πε ριό δου της συ γκυ βέρ νη σης με τους Α ΝΕΛ, δεν ή ταν φυ σι κά κε ραυ νός 
εν αι θρί α. Ή ταν η νο μο τε λεια κή και προ δια γε γραμ μέ νη κα τά λη ξη ε νός κόμ-
μα τος που πα ρά τη ρι ζο σπα στι κή του φρα σε ο λο γί α πά ντο τε κρα τού σε στα θε ρό 
στον πυ ρή να του τον προ σα να το λι σμό της πλή ρους υ πο τα γής στο κε φά λαιο και 
τον ι μπε ρια λι σμό. Και για αυ τό α κρι βώς δεν δί στα ζε ό σο πιο πο λύ πλη σί α ζε 
στην κυ βερ νη τι κή ε ξου σί α, τό σο πε ρισ σό τε ρο να πυ κνώ νει τα δια πι στευ τή ρια 
στα μελ λο ντι κά του α φε ντι κά.

Τον Γε νά ρη του 2013 ο Τσί πρας ε πι σκέ φθη κε την Γερ μα νί α και τις Η ΠΑ, “την 
κοι λιά του κή τους” ό πως εί πε ο  Ντέ ι βι ντ Λί πτον του ΔΝΤ, με σκο πό: “να α πα-
λύ νει την ει κό να του τα ρα χο ποιού”, σύμ φω να με την Washington Post. Στο 
Βε ρο λί νο συ να ντή θη κε με τον υ φυ πουρ γό Ερ γα σί ας Χαν ς Γιο ά χιμ Φού χτελ και 
με τον υ πουρ γό Οι κο νο μι κών Βόλ φγκαν γκ Σό ι μπλε. Τον ί διο μή να ε πι σκέ φθη κε 
την έ δρα του Διε θνούς Νο μι σμα τι κού Τα μεί ου στην Ουά σιν γκτον και το Στέ ιτ 
Ντι πάρ τμε ντ, ε νώ πραγ μα το ποί η σε ο μι λί α στο Brookings Institute [1] στη Νέ α 
Υόρ κη, ό που δή λω σε προ κλη τι κά: “Ε πι τρέψ τε μου να το πω αυ τό ξε κά θα ρα: 
ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ θα κρα τή σει την Ελ λά δα στην Ευ ρω ζώ νη”. Στην ε πί σκε ψη στις Η ΠΑ 
τον συ νό δευαν ο Γ. Στα θά κης, ο Γ. Μη λιός, η Ρ. Δού ρου και ο Ν. Παπ πάς. Τον 
Αύ γου στο του 2014 ο Τσί πρας ε πι σκέ φθη κε το Ά γιο Ό ρος και ζή τη σε να μεί νει 
για λί γο μό νος του ε νώ πιον της ει κό νας “Ά ξιον Ε στί”. Κι νού με νος στα ό ρια της 
γρα φι κό τη τας δή λω σε: “Οι Α γιο ρεί τες εν σαρ κώ νουν το σύν θη μα των Ζα πα τί-
στας: Ό λα για ό λους, τί πο τε για μας!”. 

Με τά τις ευ ρω ε κλο γές στις 25 Μα ΐ ου του 2014 ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ α να δεί χτη κε σε πρώ το 
κόμ μα και με την κυ βερ νη τι κή ε ξου σί α ante portas ό φει λε να δώ σει πολ λές 
δια βε βαιώ σεις στις εγ χώ ριες και διε θνείς ε λίτ. Και πα ρά τις φω νές του Σα μα ρά 
που υ πο στή ρι ζε ό τι “ε ξυ πη ρε τεί τα συμ φέ ρο ντα των βο λε μέ νων και του λό μπι 
της δραχ μής”, κα θώς και την ε πι φυ λα κτι κή στά ση ση μα ντι κού κομ μα τιού της 
α στι κής τά ξης και της Ε Ε, ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ, σαν κόμ μα του ευ ρω κομ μου νι σμού, εί χε 
δώ σει ό λες τις δια βε βαιώ σεις που χρεια ζό ταν ε δώ και χρό νια. Ο ί διος ο Τσί-
πρας ή ταν υ πο ψή φιος για την προ ε δρί α της Ευ ρω πα ϊ κής Ε πι τρο πής με το Κόμ μα 
Ευ ρω πα ϊ κής Α ρι στε ράς, ε νώ τον Σε πτέμ βρη του 2014 συμ με τεί χε στο Φό ρουμ 
του ι δρύ μα τος European House - Amprosetti στην Ι τα λί α. Μα ζί με τον πρό ε δρο 
της Goldman Sachs του Η νω μέ νου Βα σι λεί ου, τον πρό ε δρο της JP Morgan, τον 
πρό ε δρο των New York Times, έ ξι γε ρου σια στές των Η ΠΑ, τον Ντά ι σελ μπλουμ, 
και πολ λά άλ λα κα θάρ μα τα. 
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Εκλογές(25Γενάρη2015)

Κι ε νώ τα δια πι στευ τή ρια αυ τά δί νο νταν χω ρίς φει δώ και η πί στη στο “κοι νό 
μας νό μι σμα και την ευ ρω πα ϊ κή οι κο γέ νεια” εί χε πά ρει στον ΣΥ ΡΙ ΖΑ δια στά-
σεις ε πι δη μί ας, α πό τις ε κλο γές του Γε νά ρη του 2015 δεν έ λει ψαν οι προ κλη τι κές 
πα ρεμ βά σεις, διε θνείς και ντό πιες, ε να ντί ον των “σύγ χρο νων μπολ σε βί κων” 
που ε πι βου λεύ ο νταν την ε πι τυ χη μέ νη πο ρεί α της χώ ρας προς τις αυ το κτο νί ες, 
την πεί να, την α νερ γί α. Α ντί θε τα α πό έ να κα θε στώς υ στε ρί ας που υ πήρ χε σε 
με γά λο τμή μα των α στι κών μμε για τους δή θεν κιν δύ νους για τον ευ ρω πα ϊ κό 
προ σα να το λι σμό της χώ ρας, έ νας εκ πρό σω πος της α στι κή τά ξης, ο Σταύ ρος 
Ψυ χά ρης, εί δε κα θα ρό τε ρα ποιο ή ταν το πραγ μα τι κό ε πί δι κο: “Το δια κύ βευ μα 
των ε κλο γών εί ναι η σχέ ση μας με την Ευ ρώ πη. Και τα δυο κόμ μα τα που κυ ρί-
ως διεκ δι κούν την ε ξου σί α ε πι βε βαιώ νουν με κά θε ευ και ρί α τον ευ ρω πα ϊ κό 
προ σα να το λι σμό τους… Η συ νεν νό η ση για μια κοι νή πο λι τι κή της με τε κλο γι κής 
Ελ λά δας εί ναι α πα ραί τη τη”. Μια συ νεν νό η ση που εν τέ λει ήρ θε λί γους μή νες 
αρ γό τε ρα, ό ταν 222 βου λευ τές της συ μπο λί τευ σης και της α ντι πο λί τευ σης 
ψή φι ζαν το τρί το μνη μό νιο…

ΚυβέρνησηΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Η νί κη του ΣΥ ΡΙ ΖΑ, και πα ρά τον ε ξαρ χής στιγ μα τι σμό της α πό τη συ γκυ βέρ-
νη ση με τους α κρο δε ξιούς Α ΝΕΛ, δη μιούρ γη σε σε με γά λο μέ ρος της κοι νω νί ας 
αι σθή μα τα δι καί ω σης, α να κού φι σης και ελ πί δας. Αι σθή μα τα που άρ χι σαν να 
κλο νί ζο νται α πό τις πρώ τες κι ό λας μέ ρες της δια κυ βέρ νη σής του. 

Στις 27 Γε νά ρη του 2015 ορ κί στη κε στο Προ ε δρι κό Μέ γα ρο η συ γκυ βέρ νη ση με 
γε νι κό γραμ μα τέ α τον Σπύ ρο Σα γιά, έ ναν δι κη γό ρο ε πι χει ρη μα τιών και νο μι κό 
σύμ βου λο των μνη μο νια κών κυ βερ νή σε ων για τις α πο κρα τι κο ποι ή σεις. Η ε πί-
ση μη φυλ λά δα της α στι κής τά ξης Το Βή μα τον πε ρι γρά φει χω ρίς α να στο λές: “Ο 
Σπύ ρος Σα γιάς, έ μπει ρος νο μι κός με έ να δι κη γο ρι κό γρα φεί ο στον Λυ κα βητ τό, 
έ χει με τα τρα πεί τα τε λευ ταί α σα ρά ντα χρό νια σε κομ βι κό ση μεί ο α να φο ράς για 
ό σους ε πεν δυ τές θέ λουν να α να πτύ ξουν ε πι χει ρη μα τι κή δρα στη ριό τη τα στην 
Ελ λά δα. Κα τά γε ται α πό την Κέρ κυ ρα, με με τα πτυ χια κές σπου δές στο Πα ρί σι, 
ο μι λεί αγ γλι κά, γαλ λι κά και ι σπα νι κά και έ χει κα τά και ρούς χα ρα κτη ρι στεί ο 
“άν θρω πος των ει δι κών α πο στο λών”, με ει δι κό τη τα στις δη μό σιες συμ βά σεις 
και στις α πο κρα τι κο ποι ή σεις. Πα λαιός Ρη γάς, με μια δια δρο μή ε ντυ πω σια κή 
στη με τέ πει τα κα ριέ ρα του, προ τού κα τα λή ξει “ο α πα ραί τη τος” στον ΣΥ ΡΙ ΖΑ. 
Α πό σύμ βου λος των υ πουρ γών του ΠΑ ΣΟΚ στις αρ χές της δε κα ε τί ας του ‘90, 
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ως νο μι κός σύμ βου λος υ πουρ γών της ΝΔ. Με φι λί ες με υ πουρ γούς του ΠΑ ΣΟΚ, 
ό πως π.χ. ο Χρ. Βε ρε λής, ως φι λί ες με νε ο δη μο κρά τες ό πως ο Δ. Α βρα μό που-
λος. Οι πιο πολ λοί ό μως τον γνω ρί ζουν ως τον νο μι κό της α πο κρα τι κο ποί η σης 
του Ο ΣΕ, του Ελ λη νι κού, του ΟΛ Π, της πα ρα χώ ρη σης των κα ζί νων και βε βαί ως 
ως νο μι κό της Cosco. Η γνω ρι μί α του με τον Α. Τσί πρα έ γι νε πε ρί που πριν α πό 
πέ ντε χρό νια και αυ τή ο φεί λε ται στον Α λέ κο Φλα μπου ρά ρη”. 

Στις 9 Φλε βά ρη, α να φε ρό με νος στην ερ γα λειο θή κη του Ο Ο ΣΑ, ο υ πουρ γός Οι κο-
νο μι κών Γ. Βα ρου φά κης δή λω σε στη Βου λή: “Σ’ αυ τές τις με ταρ ρυθ μί σεις θα 
προ σθέ σου με πε ρί το 70% των με ταρ ρυθ μί σε ων ή δε σμεύ σε ων που υ πάρ χουν 
στο υ πάρ χον μνη μό νιο, δε σμεύ σεις με τις ο ποί ες ως σώ φρο νες άν θρω ποι δεν 
έ χου με κα μί α α ντίρ ρη ση, ε φό σον βε βαί ως το 30%, που κρί νου με α πα ρά δε κτες, 
εί τε μπουν σε α να στο λή εί τε α φαι ρε θούν”. Ση μεί ω σε δε, α πευ θυ νό με νους 
στους δα νει στές, ό τι “ού τε θα σκί σου με το πρό γραμ μα ού τε θα ζη τή σε τε τυ φλή 
ε φαρ μο γή”.

Στις 18 Φλε βά ρη ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ πρό τει νε για Πρό ε δρο της Δη μο κρα τί ας τον Προ κό πη 
Παυ λό που λο, ο ο ποί ος και υ περ ψη φί στη κε την ί δια μέ ρα με 233 ψή φους. Μια 
μέ ρα πριν, ο Α. Τσί πρας δή λω σε στην Κοι νο βου λευ τι κή Ο μά δα του ΣΥ ΡΙ ΖΑ: “Εί-
ναι α να γκαί α ό σο πο τέ άλ λο τε σή με ρα η ε νό τη τα του λα ού μας. Η ε νό τη τα αυ τή 
πρώ τα α πό ό λα στην κοι νω νί α, αλ λά και σε ε πί πε δο πο λι τι κό και πο λι τεια κό. Η 
ευ ρύ τε ρη δυ να τή κοι νω νι κή και πο λι τι κή συ ναί νε ση εί ναι κα τά τη γνώ μη μου 
α πα ραί τη τη προ ϋ πό θε ση για να α ντα πε ξέλ θου με κά θε δυ σκο λί α. Και η ε πι λο γή 
του προ σώ που του νέ ου Προ έ δρου της Δη μο κρα τί ας δεν μπο ρεί, και δεν πρέ πει, 
να εί ναι α νε ξάρ τη τη α πό τη συ γκυ ρί α και τις ε πι τα κτι κές α νά γκες της”. Εί ναι 
σα φές ό τι η συ γκυ βέρ νη ση α μέ σως με τά το σχη μα τι σμό της ή θε λε να εκ πέμ ψει 
μή νυ μα υ πο τα γής στον δυ τι κο ευ ρω πα ϊ κό και α με ρι κά νι κο ι μπε ρια λι σμό και να 
δώ σει όρ κο πί στης στην ντό πια α στι κή τά ξη. Η ε πι λο γή ε νός στε λέ χους και ε πί 
χρό νια υ πουρ γού της ΝΔ έ στει λε μή νυ μα προς ό λους τους εν δια φε ρό με νους 
για τη δυ να τό τη τα και τη ση μα σί α του “με γά λου κυ βερ νη τι κού συ να σπι σμού”, 
πέ ρα α πό ι δε ο λο γι κές δια φο ρές, ό σον α φο ρά την ε ξυ πη ρέ τη ση των συμ φε ρό-
ντων του ντό πιου και διε θνούς κε φα λαί ου.

Σταθ μός, ό μως, για τη στρο φή του ΣΥ ΡΙ ΖΑ στη μνη μο νια κή realpolitik υ πήρ ξε 
η συμ φω νί α της 20ης Φλε βά ρη, που με θρά σος εμ φα νί στη κε σαν κυ βερ νη τι-
κός ε λιγ μός, αλ λά ή ταν μια ε πι λο γή α κρι βεί ας που ο λο τα χώς ο δη γού σε στη 
σύ να ψη ε νός νέ ου, α ντι κοι νω νι κού εξ ο ρι σμού, μνη μο νί ου. Μια συμ φω νί α που 
α να γνώ ρι ζε το χρέ ος και ε πι κύ ρω νε την πρόσ δε ση της χώ ρας στις μνη μο νια κές 
πο λι τι κές: “Το πε ριε χό με νο της συμ φω νί ας, που διέ πε ται στο α κέ ραιο α πό τις 
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ο δη γί ες των μνη μο νια κών υ πο χρε ώ σε ων, δεν α φο ρά μια ου δέ τε ρη πί στω ση 
χρό νου μέ χρι την τε λι κή συμ φω νί α τον Ιού νη, αλ λά μια ξε κά θα ρη ε πέ κτα ση 
της ε πο πτευό με νης οι κο νο μι κής πο λι τι κής των προ η γού με νων κυ βερ νή σε ων. 
Με αυ τόν τον τρό πο η ελ λη νι κή οι κο νο μί α θα πα ρα μεί νει δέ σμια των ε ντο λών 
και των το πο τη ρη τών της Ευ ρώ πης που θα ε ξα κο λου θούν να υ πα γο ρεύ ουν, με 
τη συ ναί νε ση της συ γκυ βέρ νη σης, το πλαί σιο της οι κο νο μι κής δια χεί ρι σης προς 
ό φε λος της εγ χώ ριας και διε θνούς α στι κής τά ξης. Έ τσι, οι ό ροι αυ τής της τα πει-
νω τι κής συμ φω νί ας θα α πο τε λέ σουν το ε χέγ γυο για την α να πα ρα γω γή της 
θε σμο θε τη μέ νης λι τό τη τας που ε πι βάλ λουν οι δα νεια κοί κα νό νες της Ε Ε, α κυ-
ρώ νο ντας ο ποια δή πο τε α πό πει ρα φι λο λα ϊ κής πο λι τι κής, ά ρα και το με γα λύ τε ρο 
μέ ρος του προ ε κλο γι κού προ γράμ μα τος του ΣΥ ΡΙ ΖΑ. Οι δε σμεύ σεις που ε μπε-
ριέ χο νται στη συμ φω νί α τε λι κά σκια γρα φούν την ευ θυ γράμ μι ση της συ γκυ-
βέρ νη σης ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ με τις α ξιώ σεις των πι στω τών, με α πο τέ λε σμα την 
α με τά κλη τη κοι νω νι κή λε η λα σί α στο ό νο μα της α πο πλη ρω μής του χρέ ους” [2]. 

Πα ράλ λη λα με τη συμ φω νί α με την Ε Ε (αλ λά και σε ά με ση συ νάρ τη ση με 
το ε πί δι κο αυ τό) και πέ ρα α πό την ε πι κοι νω νια κή ντρί πλα της “δη μιουρ γι-
κής α σά φειας” (ό ρος η πα τρό τη τα του ο ποί ου α νή κει στον πρώ ην υ πουρ γό 
Ε ξω τε ρι κών των Η ΠΑ Χέν ρι Κί σιν γκερ α πό την ε πο χή του Ψυ χρού Πο λέ μου), 
πρό σθε τη βα σι κή ε πι δί ω ξη της κυ βέρ νη σης ή ταν να κερ δί σει την εύ νοια του 
α με ρι κά νι κου πα ρά γο ντα, με δη λω μέ νο στό χο “το πέ ρα σμα των α πό ψε ών μας 
σε διε θνείς ορ γα νι σμούς, ό πως το ΔΝΤ και ο ορ γα νι σμός Η νω μέ νων Ε θνών”. 
Σε αυ τήν την κα τεύ θυν ση πραγ μα το ποι ή θη κε πλή θος δη λώ σε ων και ε πα φών, 
κυ ρί ως του Π. Καμ μέ νου, αλ λά και του υ πουρ γού Ε ξω τε ρι κών Ν. Κο τζιά.

Εν δει κτι κά και μό νο α να φέ ρου με: Α πό τις Η ΠΑ, ό που βρέ θη κε για τους ε κεί 
ε ορ τα σμούς της 25ης Μαρ τί ου, ο Π. Καμ μέ νος δή λω σε: “Δεν σας κρύ βω ό τι η 
ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση, α πό τη στιγ μή που θα υ πάρ ξει εν δια φέ ρον α πό τις Η ΠΑ 
στα θέ μα τα της συ νερ γα σί ας σε σχέ ση με τα κοι τά σμα τα φυ σι κού α ε ρί ου και 
πε τρε λαί ου, εί ναι δια τε θει μέ νη να προ χω ρή σει σε συ νερ γα σί α. Στη συ νά ντη ση 
που εί χα με την κ.α. Νού λα ντ, της εί πα ό τι θα μας εν διέ φε ρε μί α GtoG (govern-
ment to government agreement: συ νερ γα σί α με τα ξύ δύ ο κυ βερ νή σε ων) με τις 
Η ΠΑ , ώ στε να υ πάρ χει συ νεκ με τάλ λευ ση των κοι τα σμά των φυ σι κού α ε ρί ου και 
πε τρε λαί ου (...) Εί ναι α ντι λη πτό ό τι αν προ χω ρή σου με σε μια συ νεκ με τάλ λευ ση 
του φυ σι κού α ε ρί ου και του πε τρε λαί ου με πο σο στό 70-30, αυ τό θα ο δη γή σει 
σε μια γραμ μή χρη μα το δό τη σης που θα μας α παλ λά ξει α πό πολ λά προ βλή μα-
τα”. Α να φε ρό με νος στο σχέ διο Μάρ σαλ δή λω σε: “Οι Η ΠΑ, σαν πραγ μα τι κός 
σύμ μα χος, δεν δά νει σαν την Ελ λά δα για να πά ρουν πί σω τό κους. Στή ρι ξαν την 
Ελ λά δα για να α να πτυ χθεί και να προ χω ρή σει στον δυ τι κό ε λεύ θε ρο κό σμο. Και 



10 / ÌÏËÏÔ

η Ελ λά δα α πέ δει ξε ό τι εί ναι έ νας ε ξαι ρε τι κός σύμ μα χος στο ΝΑ ΤΟ”. Λί γες μέ ρες 
αρ γό τε ρα η συ γκυ βέρ νη ση πα ρα χώ ρη σε με α πευ θεί ας α νά θε ση και δια κρα τι-
κή συμ φω νί α στη Lockheed Martin, ε ται ρεί α α με ρι κά νι κων συμ φε ρό ντων, τον 
εκ συγ χρο νι σμό πέ ντε α ε ρο σκα φών ναυ τι κής συ νερ γα σί ας ε κτι μώ με νου προ ϋ-
πο λο γι σμού 500 ε κατ. δο λα ρί ων. Τον Α πρί λη ο υ πουρ γός Ε ξω τε ρι κών Ν. Κο τζιάς 
πραγ μα το ποί η σε τε τρα ή με ρη ε πί σκε ψη στις Η ΠΑ, ό που στο τέ λος της δή λω σε: 
“Έ χω την αί σθη ση, και α πό τις συ ζη τή σεις που εί χα και με ορ γα νώ σεις στη Νέ α 
Υόρ κη -και τις ο ποί ες θα συ νε χί σω μέ χρι το βρά δυ- και α πό τη συ νά ντη ση που 
εί χα με με τις α με ρι κα νο ε βρα ϊ κές ορ γα νώ σεις ε δώ στη Νέ α Υόρ κη, ό τι ε νώ η 
α τμό σφαι ρα στην Α με ρι κή ό ταν πρω το φτά σα με ή ταν πα ρά ξε νη γε νι κά, ό πως 
φά νη κε και στην Ουά σι γκτον την Κυ ρια κή, ε δώ εί ναι θε τι κοί α πέ να ντι στην 
Ελ λά δα και έ χουν πά ρει τα μη νύ μα τά μας με ε κεί νο τον τρό πο που ε μείς ε πι-
θυ μού σα με”. Στις 20 Μά η ο Καμ μέ νος συ να ντή θη κε με την υ φυ πουρ γό Ά μυ νας 
των Η ΠΑ Κρι στίν Γουόρ μουθ και δή λω σε: “Μι λή σα με για τα θέ μα τα που α φο-
ρούν τη νό τια πτέ ρυ γα του ΝΑ ΤΟ και ι διαί τε ρα τα θέ μα τα της τρο μο κρα τί ας και 
το ρό λο που θα παί ξει η Ελ λά δα, το ση μα ντι κό ρό λο που παί ζει η Σού δα και η 
ναυ τι κή βά ση, ό πως ε πί σης και τη δυ να τό τη τα να δη μιουρ γη θεί μια να το ϊ κή 
α ε ρο πο ρι κή βά ση, μάλ λον οι δρα στη ριό τη τες που υ πάρ χουν αυ τήν τη στιγ μή 
στην Κρή τη να με τα φερ θούν κα τό πιν της πρό τα σης της ελ λη νι κής κυ βέρ νη σης 
και του υ πουρ γεί ου Ε θνι κής Ά μυ νας, με τά α πό ει σή γη ση της πο λε μι κής α ε ρο-
πο ρί ας, στην Κάρ πα θο”. Το πρό γραμ μα της δι ή με ρης ε πί σκε ψης πε ρι λάμ βα νε, 
α νά με σα σε άλ λα, α κό μα: συ νά ντη ση με την υ φυ πουρ γό Ε ξω τε ρι κών Βι κτώ ρια 
Νού λα ντ, ε πί σκε ψη στα γρα φεί α της CIA, των ε γκα τα στά σε ων της Lockheed 
Martin και συ νά ντη ση με τον Πρό ε δρο Ε πι τρο πής Ε νό πλων Δυ νά με ων της Βου-
λής. 

Η στε νή σύν δε ση της ελ λη νι κής κυ βέρ νη σης με τον α με ρι κά νι κο πα ρά γο ντα 
φά νη κε ξε κά θα ρα και α πό το α πο λο γι στι κό α πόρ ρη το έγ γρα φο που συ νέ τα ξε 
στις 16 Ιού λη ο έλ λη νας πρε σβευ τής στην Ουά σι γκτον. Σύμ φω να με τον Χρή-
στο Πα να γό που λο, η α με ρι κά νι κη κυ βέρ νη ση ε πί πολ λούς μή νες έ δι νε πλή θος 
συμ βου λών στην ελ λη νι κή, με σκο πό τό σο την ε πί τευ ξη της συμ φω νί ας ό σο 
και τη δη μιουρ γί α μιας ευ ρύ τε ρης συμ μα χί ας που θα διεμ βο λί σει την γερ μα-
νι κή η γε μο νί α στην Ε Ε. Ό πως σχο λιά ζει και η α στι κή ε φη με ρί δα Κα θη με ρι νή, 
που έ δω σε στη δη μο σιό τη τα το έγ γρα φο, “προ κύ πτει με σα φή νεια ό τι οι Η ΠΑ 
πράγ μα τι εί χαν άλ λο οι κο νο μι κό και γε ω πο λι τι κό δόγ μα α πό τη Γερ μα νί α και 
α νη συ χού σαν μή πως η πλή ρης κυ ριαρ χί α του Βε ρο λί νου ο δη γού σε η θε λη μέ-
να ή α θέ λη τα σε κα τάρ ρευ ση της Ευ ρω ζώ νης, κά τι που εί ναι α ντί θε το με τα 
α με ρι κά νι κα συμ φέ ρο ντα”. Για την α με ρι κά νι κη κυ βέρ νη ση η ε μπλο κή υ πήρ ξε 
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κε ντρι κή και ό χι πε ρι φε ρεια κή πο λι τι κή ε πι λο γή, α φού σε ό λη τη δια δι κα σί α 
υ πήρ ξε ε νερ γός συμ με το χή υ ψη λό βαθ μων στε λε χών του Συμ βου λί ου Ε θνι κής 
Α σφά λειας των Η ΠΑ, του υ πουρ γεί ου Οι κο νο μι κών και πα ρα γό ντων του Στέ ιτ 
Ντι πάρ τμε ντ. Ό πως α να φέ ρει ο έλ λη νας πρέ σβης: “η στρα τη γι κή της Ουά σι-
γκτον εί χε δύ ο πτυ χές: την α νά δει ξη της ση μα σί ας του γε ω πο λι τι κού ρό λου της 
Ελ λά δας και τις συ νε χείς α να φο ρές πε ρί α να προ σαρ μο γής του χρέ ους”. Και για 
το σκο πό αυ τό η α με ρι κά νι κη κυ βέρ νη ση ε πι στρά τευ σε μέ χρι και τον α να πλη-
ρω τή γ.γ. του ΝΑ ΤΟ. Ο Α λε ξά ντερ Βέρ σμπο ου, α πευ θυ νό με νος στη γερ μα νι κή 
κυ βέρ νη ση στις 20 Ιού νη, ε ξέ φρα σε την έ ντο νη α νη συ χί α του για μια πι θα νή 
έ ξο δο της Ελ λά δας α πό την Ευ ρω ζώ νη, η ο ποί α “θα μπο ρού σε να α πο τε λέ σει 
κίν δυ νο στον το μέ α της α σφά λειας για τη Συμ μα χί α”.

Μέ σα σε αυ τό το πλαί σιο της έ ντο νης α με ρι κά νι κης ε μπλο κής, και ε νώ ό λα 
έ δει χναν πως ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ ή ταν έ τοι μος να υ πο γρά ψει την πο λυ πό θη τη συμ φω νί α 
με τους δα νει στές, μια συμ φω νί α που ό χι α πλώς δεν εί χε σχέ ση με το προ ε κλο-
γι κό σκί σι μο των μνη μο νί ων αλ λά έ κα νε και το κα τά τα άλ λα σο σιαλ δη μο κρα-
τι κό πρό γραμ μα της Θεσ σα λο νί κης να φα ντά ζει σαν την Κού βα του Κά στρο, τα 
ι μπε ρια λι στι κά κο ρά κια της τρό ι κας χο ντραί νουν το παι χνί δι προ τεί νο ντας έ να 
α κό μη σκλη ρό τε ρο μνη μό νιο με μέ τρα που θα υ πε ρέ βαι ναν τις κόκ κι νες γραμ-
μές α κό μα κι ε νός ή πιας ι διο συ γκρα σί ας νε ο φι λε λεύ θε ρου. Λί γες μέ ρες προ τού 
εκ πνεύ σει το πρό γραμ μα γέ φυ ρα, που με πε ρίσ σια πε ρη φά νια εί χαν πε τύ χει τα 
οι κο νο μι κά ε πι τε λεί α του ΣΥ ΡΙ ΖΑ στις 20 Φλε βά ρη, και με τα κά πι ταλ κο ντρόλ 
να κα ρα δο κούν α πό μέ ρα σε μέ ρα, ο εκ βια σμός ή ταν σα φής. Έ νας εκ βια σμός 
με πολ λούς α πο δέ κτες και πολ λά δια κυ βεύ μα τα, που η ι στο ρί α εν δε χο μέ νως να 
κά νει πιο ο ρα τά και σα φή.

Α φή νο ντας στην ά κρη το εν δε χό με νο μιας στη μέ νης φάρ σας στην ο ποί α ο ΣΥ ΡΙ-
ΖΑ α πο τέ λε σε την εκ των προ τέ ρων ε ναλ λα κτι κή ε πι λο γή της τρό ι κας ώ στε να 
πε ρά σει με το α ναί μα κτο ρα βδά κι της σο σιαλ δη μο κρα τί ας το τρί το μνη μό νιο 
ή να ο δη γή σει την Ελ λά δα σε μια συ ντε ταγ μέ νη, προ σω ρι νή ή μό νι μη, έ ξο δο 
α πό την ευ ρω ζώ νη -εν δε χό με νο που δεν μπο ρεί να μπει στο τρα πέ ζι σή με-
ρα χω ρίς  να πα ρα συρ θού με στους βάλ τους της συ νω μο σιο λο γί ας-, αυ τό που 
φά νη κε α πό τα γε γο νό τα ε κεί νων των η με ρών ή ταν η πρό θε ση της τρό ι κας να 
ρί ξει τον ΣΥ ΡΙ ΖΑ δια σπώ ντας τον στο ε σω τε ρι κό του και να ε πι βάλ λει στην ή δη 
ε ξα θλιω μέ νη κοι νω νί α α κό μη σκλη ρό τε ρα μέ τρα. Το μή νυ μα σα φές. Ο ποια δή-
πο τε κυ βέρ νη ση με ο ποιο δή πο τε πρό γραμ μα ο φεί λει τε λι κά και τε λε σί δι κα να 
υ πο τα χθεί στις ε ντο λές των α ποι κιο κρα τών δα νει στών της. Πό σο μάλλον μια 
κα τά τα λε γό με να α ρι στε ρή κυ βέρ νη ση που κα μω νό ταν ό τι θα αλ λά ξει τους 
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συ σχε τι σμούς στην Ε Ε, κα ταγ γέλ λο ντας τα α ντι λα ϊ κά και α ντι κοι νω νι κά μέ τρα 
που “α κραί ες νε ο φι λε λεύ θε ρες δυ νά μεις ε πι βάλ λουν στους φτω χούς λα ούς του 
νό του”.

Δημοψήφισμα(5Ιούλη2015)

Η α ντί δρα ση του ΣΥ ΡΙ ΖΑ, η προ κή ρυ ξη του δη μο ψη φί σμα τος, δεν έ πε σε α πό τον 
ου ρα νό. Ο ί διος ο Τσί πρας σε συ νε ντεύ ξεις του το α νέ φε ρε σαν εν δε χό με νο, 
πα ρό λο που α πό τό τε φρό ντι ζε να το υ πο βι βά ζει σαν α κραί ο υ πο θε τι κό σε νά-
ριο. Και α κρι βώς ε ξαι τί ας αυ τού του υ πο βι βα σμού το δη μο ψή φι σμα φά ντα ζε 
ως λύ ση που θα έ βρι σκε τα ό ριά της σε τη λε ο πτι κούς λε ο ντα ρι σμούς και κου-
τσα βα κί στι κες α πει λές. Νο ο τρο πί α που ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ ό ντως κου βα λού σε και ε πι βε-
βαιώ θη κε στη δια χεί ρι ση του α πο τε λέ σμα τός του.

Με χει ρουρ γι κή δι γλωσ σί α ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ στή ρι ξε το Ο ΧΙ στο δη μο ψή φι σμα ως κί νη-
ση η ρω ι κή και πε ρή φα νη, με τις με γα λο στο μί ες του ί διου του πρω θυ πουρ γού 
που α πήγ γει λε με πε ρίσ σιο θρά σος τους στί χους του Κάλ βου “θέ λει α ρε τή και 
τόλ μη η ε λευ θε ρί α”, ε νώ την ί δια ώ ρα έ θε τε εκ των προ τέ ρων τους ό ρους ναρ-
κο θέ τη σης της λα ϊ κής ε ντο λής, χρη σι μο ποιώ ντας την ως “δια πραγ μα τευ τι κό 
χαρ τί” μια ευ νο ϊ κό τε ρης συμ φω νί ας, που αν ερ χό τα νε πριν την 5η Ιού λη: “Δεν 
εί μα στε τρε λοί, θα α πο σύ ρου με το δη μο ψή φι σμα” (δια στό μα τος Κα τρού γκα-
λου).

Η ε πι χεί ρη ση με τα στρο φής του α πο τε λέ σμα τος ξε κί νη σε α μέ σως με τά τη νί κη 
του λα ϊ κού Ο ΧΙ, την ί δια μέ ρα του δη μο ψη φί σμα τος, α φού χρό νος δεν υ πήρ χε 
μιας και το κρί σι μο eurogroup πλη σί α ζε. “Το ση με ρι νό δη μο ψή φι σμα δεν έ χει 
νι κη τές και ητ τη μέ νους. Α πο τε λεί μια με γά λη νί κη α πό μό νο του. Σή με ρα, ό λες 
και ό λοι μα ζί, γρά ψα με μια λα μπρή σε λί δα στη σύγ χρο νη ευ ρω πα ϊ κή ι στο ρί α”, 
δή λω σε ο Α. Τσί πρας και συ νέ χι σε: “Τού τη την ώ ρα, ο τό πος χρειά ζε ται πε ρισ-
σό τε ρο α πό πο τέ ε νό τη τα και συ νο χή, ο μο ψυ χί α και ει λι κρι νή συ νεν νό η ση προ-
κει μέ νου να ξε πε ρά σου με τις δυ σκο λί ες. Α μέ σως με τά θα ε πι κοι νω νή σω με τον 
Πρό ε δρο της Δη μο κρα τί ας και θα του ζη τή σω αύ ριο το πρω ί τη Σύ γκλη ση του 
Συμ βου λί ου Πο λι τι κών Αρ χη γών, προ κει μέ νου να ε νη με ρώ σω για τις ά με σες 
πρω το βου λί ες της κυ βέρ νη σης, αλ λά και να α κού σω τις δι κές τους προ τά σεις”. 
Έ να συμ βού λιο πο λι τι κών αρ χη γών, στο ο ποί ο κα λέ στη κε και η να ζι στι κή ΧΡΥ-
ΣΗ ΑΥ ΓΗ, και ε πι βε βαί ω σε, με ε ξαί ρε ση το ΚΚΕ, τον ευ ρω α τλα ντι κό προ σα-
να το λι σμό της χώ ρας. Ταύ τι ση που α πο τυ πώ θη κε στη δή λω ση του Α. Τσί πρα 
με τά το τέ λος της Συ νό δου Κο ρυ φής των η γε τών των χω ρών της Ευ ρω ζώ νης 
στις Βρυ ξέλ λες στις 8 Ιού λη: “Η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση κα τέ θε σε σή με ρα, τό σο 



ÌÏËÏÔ / 13

στο Eurogroup ό σο και στη Σύ νο δο των η γε τών της Ευ ρω ζώ νης, τις ελ λη νι κές 
προ τά σεις, έ τσι ό πως δια μορ φώ θη καν ως ε θνι κή στρα τη γι κή α πό το χθε σι νό 
Συμ βού λιο των πο λι τι κών Αρ χη γών”.

Παρ’ ό τι το Ο ΧΙ υ πήρ ξε α πό τα πριν ναρ κο θε τη μέ νο α πό την κυ βέρ νη ση, η 
Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση δυ σα να σχέ τη σε φα νε ρά α πό την κή ρυ ξη του δη μο ψη φί σμα-
τος, με τον πρό ε δρο της Κο μι σιόν Γιουν κέρ να δη λώ νει: “Έ να Ο ΧΙ στο δη μο ψή-
φι σμα θα σή μαι νε ό τι η Ελ λά δα λέ ει Ο ΧΙ στην Ευ ρώ πη”, και να κα ταγ γέλ λει 
ευ θέ ως το πα πα τζι λί κι και τις μα νού βρες του ΣΥ ΡΙ ΖΑ: “Την Πα ρα σκευ ή για άλ λη 
μια φο ρά ή μα σταν α πο φα σι σμέ νοι ε τοι μά ζο ντας τη συμ φω νί α. Αυ τή έ σπα σε με 
την α πό φα ση για δη μο ψή φι σμα και την α πό φα ση να γί νει μια εκ στρα τεί α για 
το Ο ΧΙ. Να θέ σει μια δη μο κρα τί α ε να ντί ον δε κα ο χτώ. Αυ τό δεν βο η θά ει κα νέ-
ναν ευ ρω παί ο πο λί τη κα νέ ναν έλ λη να πο λί τη. Θα πρέ πει, ό μως, οι Έλ λη νες να 
ξέ ρουν ξε κά θα ρα τι δια κυ βεύ ε ται την ε πό με νη Κυ ρια κή”. Στην ταύ τι ση του Ο ΧΙ 
με την πα ρα μο νή της Ελ λά δας στην ευ ρω ζώ νη προ χώ ρη σε και η γερ μα νί δα 
κα γκε λά ριος Μέρ κελ: “Το δη μο ψή φι σμα πρέ πει να εί ναι σα φές, α φο ρά το αν η 
Ελ λά δα θέ λει ή ό χι να πα ρα μεί νει στην Ευ ρω ζώ νη. Αν ο ελ λη νι κός λα ός ψη φί-
σει Ο ΧΙ, τό τε θα πρό κει ται για α πό φα ση κα τά της πα ρα μο νής της Ελ λά δας στο 
ευ ρώ. Ε μείς θα κά νου με τα πά ντα για να δια τη ρη θεί η Ευ ρω ζώ νη στα θε ρή, 
α νε ξαρ τή τως του τι θα πρά ξει η Ελ λά δα”.

Η εγ χώ ρια ε λίτ και το πα λιό και νέ ο πο λι τι κό της προ σω πι κό, σύσ σω μη η α στι-
κή τά ξη και οι ντου ντού κες της, τα μμε, κι έ νας συρ φε τός α πο τε λού με νος α πό 
πα νε πι στη μια κούς, α νώ τε ρους και α νώ τα τους στρα τιω τι κούς και καλ λι τέ χνες, 
ό πως η Ντε νί ση, ο Ρου βάς, η Κο ρο μη λά και η Στα μα τί να Τσιμ τσι λή, συ ντά χθη-
καν με φα να τι σμό στο πλευ ρό του ΝΑΙ, δί νο ντας υ παρ ξια κή διά στα ση στο ε ρώ-
τη μα του δη μο ψη φί σμα τος. Κά τι α πο λύ τως φυ σιο λο γι κό μιας και το ελ λη νι κό 
κε φά λαιο έ χει ταυ τί σει πλή ρως τα συμ φέ ρο ντά του με την πο λι τι κή ορ γα νι κής 
σύν δε σης με την Ε Ε. Οι νε ο δο σί λο γοι τρα πε ζο τσο λιά δες φτά σα νε μέ χρι και στο 
ση μεί ο να δη μιουρ γή σουν κί νη μα δρό μου, τους “Μέ νου με Ευ ρώ πη”, για να 
υ πε ρα σπι στούν τον “ευ ρω πα ϊ κό προ σα να το λι σμό της χώ ρας”. Ε δώ α ξί ζει να 
ση μειω θεί πως το ευ ρύ τε ρο πλαί σο τέ τοιου εί δους “κι νη μά των” (ό πως ή ταν τα 
κά θε εί δους “Μα ϊ ντάν” και οι λε γό με νες “πορ το κα λί ε πα να στά σεις”), δεν α φο-
ρούν α πο κλει στι κά τη φα σι στι κή βί α. Αυ τή εί ναι δευ τε ρο γε νής και προ κύ πτει 
μο νά χα αν μπο ρεί να χρη σι μο ποι η θεί ερ γα λεια κά. Το βα σι κό κοι νό χα ρα κτη-
ρι στι κό τους εί ναι το αί τη μα πρόσ δε σης με τον ευ ρω α τλα ντι κό ι μπε ρια λι σμό, 
το ο ποί ο συ σκο τί ζε ται πί σω α πό μια φι λο δυ τι κή ψευ το δη μο κρα τι κή ρη το ρεί α.  
Στην Ου κρα νί α για πα ρά δειγ μα το κί νη μα του Μα ϊ ντάν το 2004 υ πήρ ξε κα τά 
κύ ριο λό γο έ να μα ζι κό “ει ρη νι κό” κί νη μα που στη ρί χθη κε α πό τη Δύ ση και 



14 / ÌÏËÏÔ

τους ου κρα νούς ο λι γάρ χες. Το ί διο συ νέ βη και στην αρ χι κή πε ρί ο δο του δεύ τε-
ρου Μα ϊ ντάν, δέ κα χρό νια αρ γό τε ρα. Η φα σι στι κή βί α ε πι στρα τεύ θη κε ό ταν ο 
Για νου κό βιτ ς ε πέ μει νε στην πει σμα τι κή του άρ νη ση να ε γκα τα λεί ψει το θώ κο 
του και κο ρυ φώ θη κε ό ταν α πο πει ρά θη κε να κα τα στεί λει την α ντι πο λί τευ ση. 
Τη ρου μέ νων των α να λο γιών, το “Μέ νου με Ευ ρώ πη” θα μπο ρού σε να γί νει 
το πρό πλα σμα μιας α ντί στοι χης δια δι κα σί ας, ε άν η α στι κή τά ξη αι σθά νο νταν 
μια πραγ μα τι κή α πει λή για τον κε ντρι κό φι λο Ε Ε προ σα να το λι σμό της. Εί ναι 
α πό λυ τα εν δει κτι κή άλ λω στε και η α πει λή του αρ χη γού της Νέ ας Δη μο κρα τί-
ας Βαγ γέ λη Με ϊ μα ρά κη α νή με ρα 5ης Ιου λί ου: “Ε άν δεν έρ θει η συμ φω νί α την 
Τε τάρ τη, θα πα ρέμ βουν οι δυ νά μεις της α στι κής τά ξης, θα α πα ντή σου με πο λύ 
δια φο ρε τι κά οι πο λί τες της δη μιουρ γί ας”. Και ε πι πλέ ον, η φι λο Ε Ε στρο φή της 
Χρυ σής Αυ γής εί ναι εν δει κτι κή για τον εν δε χό με νο ρό λο που θα παί ξει το να ζι-
στι κό μόρ φω μα σε πιο ο ρια κές κα τα στά σεις [3].

Το σκη νι κό της ά γριας προ πα γάν δας υ πέρ του ΝΑΙ που στή θη κε καθ’ ό λη τη 
βδο μά δα του δη μο ψη φί σμα τος πα ρα βί α σε ε ξό φθαλ μα -αν ό χι τα ό ρια του 
δια φω τι σμού- σί γου ρα ό μως τα ό ρια της κοι νής λο γι κής χι λιά δων αν θρώ πων 
που α πο φά σι σαν ό χι α πλά να την αμ φι σβη τή σουν, αλ λά και να τη φτύ σουν 
κα τά μου τρα. Κι αυ τό α κρι βώς εί ναι το ση μεί ο που δί νει με γά λη α ξί α στο δη μο-
ψή φι σμα και α κό μα με γα λύ τε ρη στο α πο τέ λε σμά του. Το γε γο νός δη λα δή ό τι 
η κοι νω νί α, και σε συ ντρι πτι κό βαθ μό τα προ λε τα ρια κά της στρώ μα τα, με το 
πι στό λι στον κρό τα φο, με σύσ σω μους τους ευ ρω πα ϊ κούς θε σμούς να ε πι βάλ-
λουν τη θε τι κή ψή φο α πει λώ ντας με πεί να και κα τα στρο φή σε πε ρί πτω ση α νυ-
πα κο ής, με τις τρά πε ζες κλει στές και τα α στι κά μμε ε πί ει κο σι τε τρά ω ρης βά σης 
να α παγ γέλ λουν την Α πο κά λυ ψη του Ιω άν νη σε τε χνο κρα τι κή με τά φρα ση, με 
ό λες αυ τές τις θη λιές να κρέ μο νται ε πί ση μες και α πει λη τι κές, οι ερ γα ζό με νοι, 
οι φτω χοί, οι ά νερ γοι, οι προ λε τά ριοι, αυ τοί που βί ω σαν την α πό λυ τη λε η-
λα σί α και ε ξα θλί ω ση σε αυ τά τα πέ ντε χρό νια της κρί σης βγή καν μπρο στά, 
έ κα ναν έ να βή μα. Ό χι μέ σω της ψή φου και της α νά θε σης. Το αύ ριο πα ρα ή ταν 
α βέ βαιο, πιο α βέ βαιο α πό κά θε άλ λη φο ρά, κα θώς το εν δε χό με νο της ε ξό δου, 
μιας ε ξό δου με α νυ πο λό γι στες συ νέ πειες, πα ρου σια ζό ταν ως αρ κε τά πι θα νό. 
Το ζη τού με νο, και ο πωσ δή πο τε κά που ε δώ βρί σκε ται και ο βα θύ τε ρος λό γος 
που ό λο το κί νη μα θα έ πρε πε να εί χε δώ σει πολ λές δυ νά μεις στην υ πό θε ση του 
δη μο ψη φί σμα τος, εί ναι πως ο κό σμος βά δι ζε με θέ λη ση και συ νεί δη ση προς 
αυ τή την α βε βαιό τη τα. Γνω ρί ζο ντας στο πε τσί του τι ση μαί νει ΝΑΙ στα μέ τρα, 
γύ ρι σε την πλά τη, βρή κε το  θάρ ρος να κι νη θεί ε νά ντια στο μαύ ρο μέ τω πο του 
νε ο φι λε λευ θε ρι σμού, τις ε ντο λές του Σό ι μπλε και της Λα γκάρ ντ, τις υ στε ρί ες 
του Μπο γδά νου και της Σα ρά φο γλου. Ε νά ντια στις α πει λές της ερ γο δο σί ας, τις 
δια θε σι μό τη τες, τις α πο λύ σεις. Έ νας κό σμος που γνώ ρι ζε ό τι με την ε πι λο γή του 
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την ε πό με νη μέ ρα “η στρό φιγ γα κλεί νει”, “κρί νε ται το grexit”, “στα χέ ρια των 
ελ λή νων βρί σκε ται η τύ χη της ευ ρω ζώ νης” και α πο φα σί ζει να στη ρί ξει το Ο ΧΙ 
εί ναι, αν μη τι άλ λο, έ νας κό σμος που βά δι ζε χω ρίς εγ γυ ή σεις προς το α βέ βαιο 
Ο ΧΙ, έ φτυ νε ό μως και ξε ρί ζω νε το ΝΑΙ. Με κά θε εν δε χό με νο κό στος. Και αυ τά 
τα “α χαρ το γρά φη τα νε ρά” πά ντο τε εί ναι η πρώ τη ύ λη της ε πα νά στα σης. Εί ναι 
η α να γκαί α, αλ λά μη ι κα νή συν θή κη…

Σώμαμηνύματος

Η ευ θύ νη λοι πόν του κι νή μα τος δεν θα μπο ρού σε να ε ντο πι στεί στο ό τι λέ ρω σε 
τα χέ ρια του σε μια δια δι κα σί α α στι κο δη μο κρα τι κής προ έ λευ σης, ού τε ό τι εί χε 
-σε έ να δια κη ρυ κτι κό έ στω ε πί πε δο- “κοι νή” πρό τα ση με την κυ βέρ νη ση. Τα 
κομ μά τια του κι νή μα τος που μπή καν με ό λη τους την ορ μή στην υ πό θε ση του 
δη μο ψη φί σμα τος δεν εί χαν κα μί α ψευ δαί σθη ση για την α ντι κει με νι κή α νι κα-
νό τη τα του ΣΥ ΡΙ ΖΑ -εί τε ως κόμ μα της ρε φορ μι στι κής α ρι στε ράς για τους πιο 
ε πιει κείς εί τε της ι στο ρι κά προ δο τι κής σο σιαλ δη μο κρα τί ας για τους αυ στη ρό τε-
ρους εί τε και τα δύ ο για τους πιο α ντι κει με νι κούς- να χει ρι στεί το α πο τέ λε σμα 
του δη μο ψη φί σμα τος προς μια ρι ζο σπα στι κή κα τεύ θυν ση. Ή ταν σα φές, τό σο 
α πό τις ι δε ο λο γι κές κα τα βο λές του ΣΥ ΡΙ ΖΑ -τις ά με σα συ νυ φα σμέ νες με την Ε Ε 
και την ευ ρω ζώ νη- ό σο και α πό την ο λο φά νε ρη α που σί α ο ποιου δή πο τε πο λι-
τι κού και υ λι κού σχε δί ου για μια α πό φα ση ρή ξης, ό τι η ερ μη νεί α του εν δε χό-
με νου Ο ΧΙ ως “έ να α κό μη δια πραγ μα τευ τι κό χαρ τί για το κλεί σι μο συμ φω νί ας 
ε ντός 48 ω ρών” θα ή ταν η πιο πι θα νή. Ε νι σχύ ο ντας την πε ποί θη ση ό τι ο ποια-
δή πο τε άλ λη ε ξέ λι ξη θα ή ταν συ νέ πεια της αυ ταρ χι κό τη τας των δα νει στών και 
ό χι του ρι ζο σπα στι σμού της κυ βέρ νη σης. Το με γά λο στοί χη μα του α να τρε πτι κού 
κι νή μα τος, που έ δω σε το συ γκρου σια κό πα ρόν τη μέ ρα της ψή φι σης των προ-
α παι τού με νων του τρί του μνη μο νί ου ε πι χει ρώ ντας να α πο νο μι μο ποι ή σει ό πως 
πριν πέ ντε, τέσ σε ρα, τρί α χρό νια ο ποια δή πο τε κυ βέρ νη ση ο δη γεί σε σφα γή 
τα φτω χά κοι νω νι κά στρώ μα τα, ή ταν να συ σπει ρώ σει γύ ρω α πό το Ο ΧΙ ό λους 
ε κεί νους που η τα ξι κή τους θέ ση και συ νεί δη ση τους έ φερ νε α ντι μέ τω πους 
με τα μέ τρα της τρό ι κας, ε πι χει ρώ ντας να βά λει σε μια συ γκυ ρί α ευ νο ϊ κή το 
ζή τη μα της κα τάρ γη σης των μνη μο νί ων και της ε ξό δου α πό την Ε Ε ως στό χους 
που θα ο δη γή σουν στην τα ξι κή χει ρα φέ τη ση, την κοι νω νι κή ε πα νά στα ση. Έ να 
στοί χη μα που πα ρα μέ νει α νοι χτό.

Το δη μο ψή φι σμα υ πήρ ξε ι στο ρι κή ευ και ρί α κα θώς σχη μα το ποιού σε τις προ-
ϋ πο θέ σεις ε κεί νες που εί ναι α πα ραί τη τες για με γά λες το μές, ι στο ρι κές με τα-
βο λές. Η δια μόρ φω ση σα φών στρα το πέ δων με τα ξι κά κρι τή ρια -α πό τη μια η 
Κη φι σιά (64% υ πέρ του ΝΑΙ) α πό την άλ λη το Πέ ρα μα (76% υ πέρ του Ο ΧΙ), α πό 



16 / ÌÏËÏÔ

τη μια οι γε λοί οι νε ο φι λε λεύ θε ροι α πό την άλ λη ο κό σμος του α γώ να- α πο τε λεί 
συν θή κη κρί σι μη και η ευ θύ νη του κι νή μα τος να τη στρέ ψει προς ρι ζο σπα στι κές 
-και εν δε χο μέ νως ε πα να στα τι κές- κα τευ θύν σεις εί ναι κα θο ρι στι κή. Χρέ ος των 
ε πα να στα τών εί ναι να κα τα νο ή σουν τον λα ϊ κό παλ μό, έ ξω α πό πε ρί κλει στες 
και ε λι τί στι κες λο γι κές “κα θα ρό τη τας” και σε χτα ρι σμού. Ο κό σμος του Ο ΧΙ με 
την ψή φο του ε πι χεί ρη σε να υ πε ρα σπί σει, έ στω και εν στι κτω δώς, τα τα ξι κά του 
συμ φέ ρο ντα, που εκ φρά ζο νται με τον τερ μα τι σμό των πο λι τι κών λι τό τη τας και 
εί ναι σε ά με ση σχέ ση με την έ ξο δο α πό την Ε Ε και την ευ ρω ζώ νη, μη χα νι σμών 
που φα νε ρώ θη καν στις πραγ μα τι κές τους δια στά σεις. Α πο δο κί μα σε με σα φή-
νεια τις α κραί α α ντι κοι νω νι κές και α ντιερ γα τι κές πο λι τι κές κά θε μνη μο νί ου. 
Κι αυ τό το λα ϊ κό Ο ΧΙ θα έ πρε πε να πε ρι φρου ρη θεί α πό έ να α ντα γω νι στι κό 
κί νη μα που α να λώ θη κε στις μι κρο πρε πείς έ ρι δες και την ε σω στρέ φεια, πράγ-
μα που εί χε και τη δι κή του συμ βο λή στην πρα ξι κο πη μα τι κή του ε κτρο πή α πό 
τη συ γκυ βέρ νη ση ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ, μια μό λις βδο μά δα με τά τη θριαμ βευ τι κή του 
ε πι κρά τη ση.

Κι ε νώ λοι πόν το “πραγ μα τι κά τε λευ ταί ο” eurogroup εί χε πά ρει δια στά σεις 
θρί λερ με το grexit να ε πα νέρ χε ται α νά δε κά λε πτο “σε μια εί δη ση της τε λευ-
ταί ας στιγ μής” και το ξε πού λη μα της δη μό σιας πε ριου σί ας να φα ντά ζει ται νί α 
ε πι στη μο νι κής φα ντα σί ας με έ δρα το Λου ξεμ βούρ γο, ε γέ νε το φως. Ο Τσί πρας 
ε νη λι κιώ θη κε, οι Ευ ρω παί οι στρογ γυ λο κά θι σαν και η συμ φω νί α έ φτα σε στην 
ελ λη νι κή βου λή. Η δια χεί ρι ση του δη μο ψη φί σμα τος α πό τον ΣΥ ΡΙ ΖΑ -η ξε διά-
ντρο πη με τα τρο πή του Ο ΧΙ σε ΝΑΙ γε γο νός που αν εί χε συμ βεί το 1974 θα έ πρε-
πε α κό μη να υ πα κού με στους Γλίξ μπουρ γκ- ο δή γη σε στην ψή φι ση ε νός α κό μη 
μνη μο νί ου και την πε ραι τέ ρω κα τα πά τη ση ερ γα τι κών και κοι νω νι κών κε κτη-
μέ νων. 

Ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ, που αρ χι κά ε πι χεί ρη σε να κα ταγ γεί λει τη συμ φω νί α ως προ ϊ όν εκ βια-
σμού προ κει μέ νου να σώ σει ό,τι μπο ρού σε α πό τη χα μέ νη τι μή της “πρώ τη 
φο ρά α ρι στε ράς”, με τα χύ τη τα τρο μα χτι κή προ σαρ μό στη κε στο νέ ο μνη μο νια-
κό κο στού μι. Χω ρίς να κρα τά ει ού τε τα προ σχή μα τα, έ φτα σε να υ πε ρα σπί ζε ται 
το τρί το μνη μό νιο που πέ ρα σε χά ρη στις ψή φους των μέ χρι χθες “προ δο τών” 
της ΝΔ, του ΠΑ ΣΟΚ και του Πο τα μιού. Υ ιο θε τώ ντας καρ μπόν τη ρη το ρεί α των 
προ η γού με νων μνη μο νια κών κυ βερ νή σε ων έ κα νε λό γο για “στά ση ευ θύ νης 
μπρο στά στην ε περ χό με νη κα τα στρο φή”, ε νώ δεν δί στα σε να ε πα να συ στη θεί 
ως η μό νη δύ να μη που μπο ρεί να δια χει ρι στεί φι λο λα ϊ κά το α ντι λα ϊ κό μνη μό-
νιο που η ί δια έ φε ρε, με έ να “πα ράλ λη λο προ ο δευ τι κό πρό γραμ μα”. Κά πως 
έ τσι, θα τρέ χουν δυο προ γράμ μα τα ταυ τό χρο να: έ να α ντι λα ϊ κό υ φε σια κό κι έ να 
φι λο λα ϊ κό και α να πτυ ξια κό: “Θα δια ψεύ σου με τις Κασ σάν δρες και θα εί ναι στο 
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χέ ρι μας να δη μιουρ γή σου με τους ό ρους και τις προ ϋ πο θέ σεις μιας μα κράς δια-
δι κα σί ας α νά καμ ψης, α νά τα ξης και α νοι κο δό μη σης της χώ ρας” (Α. Τσί πρας).

ΗμνημονιακήμετάλλαξητουΣΥΡΙΖΑ

Η ω μή πα ρα βί α ση της λα ϊ κής ε ντο λής του δη μο ψη φί σμα τος με την κα τά πτυ-
στη συμ φω νί α υ πο τα γής της 13ης Ιού λη δεν ή ταν φυ σι κά κε ραυ νός εν αι θρί α. 
Ή ταν η νο μο τε λεια κή κί νη ση της στρα τη γι κής ε πι λο γής της πρόσ δε σης με τον 
ευ ρω α τλα ντι κό ι μπε ρια λι σμό, που τό σο πι στά και ευ συ νεί δη τα υ πη ρέ τη σε η 
συ γκυ βέρ νη ση ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ. Οι δια πραγ μα τευ τι κές μα νού βρες και οι κα θυ-
στε ρή σεις δεν αλ λά ζουν στο πα ρα μι κρό αυ τό το γε γο νός, κά τι που εί χε γί νει 
ή δη ο λο φά νε ρο (και με τη συ γκα τά βα ση της “α ντι μνη μο νια κής” συ νι στώ σας 
Λα φα ζά νη, Κων στα ντο πού λου κλπ) με την υ πο γρα φή της συμ φω νί ας στο euro-
group στις 20 Φλε βά ρη. Μιας συμ φω νί ας που μό λις σε λι γό τε ρο α πό έ να μή να 
κου ρέ λια ζε το πε ρι βό η το πρό γραμ μα της Θεσ σα λο νί κης και προ λεί α νε το έ δα-
φος για την υ πο γρα φή ε νός τρί του μνη μο νί ου.

Η συμ φω νί α της 20ης Φλε βά ρη ή ταν η ο ρι στι κή τα φό πλα κα και για τον τε λευ-
ταί ο α φε λή που ο νει ρευό ταν πως θα μπο ρού σε μια α ρι στε ρή κυ βέρ νη ση να 
με τα βά λει τους ε σω τε ρι κούς συ σχε τι σμούς ε ντός της Ε Ε και να την ο δη γή σει 
προς μια φι λο λα ϊ κή κα τεύ θυν ση. Το πε ρι βό η το “this is a coup” α ντα πο κρί νε ται 
στην α λή θεια, μό νο που δεν ή ταν οι κα κοί γερ μα νοί που έ κα ναν το πρα ξι κό-
πη μα, ό πως θέ λει η α νά γνω ση των ε ναλ λα κτι κών ευ ρω πα ϊ στών, που θυ μα το-
ποιεί την ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση. Ή ταν η ί δια η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση που πα ρα-
βιά ζο ντας την ξε κά θα ρη λα ϊ κή ε ντο λή ε νά ντια στη λι τό τη τα προ χώ ρη σε στη 
“χα ρα κτη ρι στι κή ευ ρω πα ϊ κή διευ θέ τη ση”, ό πως κομ ψά το έ θε σε ο πρό ε δρος 
της Κο μι σιόν Ζαν Κλω ντ Γιούν κερ. Ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ υ πο κρί νε ται (ή εί ναι α διόρ θω τα 
α φε λής) ό ταν ρί χνει τις ευ θύ νες της υ πο γρα φής μνη μο νί ου σε μια “α σύμ με-
τρη δια πραγ μά τευ ση” και έ ναν α πλό δυ σμε νή συ σχε τι σμό δυ νά με ων ε ντός της 
ευ ρω ζώ νης. Και υ πο κρί νε ται δι πλά ό ταν στο σχέ διο κυ βερ νη τι κού προ γράμ μα-
τος, που δη μο σί ευ σε τον Αύ γου στο του 2015, ταύ τι ζε την “α δύ να τη α πό δρα ση” 
α πό τον αρ νη τι κό συ σχε τι σμό δυ νά με ων στην Ε Ε με α πό δρα ση α πό την πραγ μα-
τι κό τη τα. Η μο να δι κή α πό δρα ση α πό την πραγ μα τι κό τη τα εί ναι η (αυτ)α πά τη 
πως έ νας ι μπε ρια λι στι κός μη χα νι σμός σαν την Ε Ε, που οι κο δο μή θη κε και βά σι-
σε ο λό κλη ρη την αρ χι τε κτο νι κή του πά νω στον ει δι κό σκο πό της ε ξυ πη ρέ τη σης 
του κε φα λαί ου, εί ναι δυ να τόν να με τα βλη θεί σε φι λο λα ϊ κό πα ρά δει σο μέ σα 
α πό μια ε κλο γι κή αλ λα γή των συ σχε τι σμών και α πό δια πραγ μα τεύ σεις που 
δη μιουρ γούν φα ντα σια κά ρήγ μα τα στο ε σω τε ρι κό των ευ ρω παί ων Σο σιαλ δη-
μο κρα τών και Πρα σί νων. Και η υ πο γρα φή του ε πο νεί δι στου μνη μο νί ου δεί χνει 
και τα φυ σι κά ό ρια αυ τής της (αυτ)α πά της...
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Και το κρε σέ ντο υ πο κρι σί ας και ο πορ του νι σμού γί νε ται ο λο φά νε ρο με τα ί δια 
τα υ πο γρα φέ ντα στο μνη μό νιο: “Για την ε πι τυ χί α α παι τεί ται ο εν στερ νι σμός του 
προ γράμ μα τος με ταρ ρυθ μί σε ων α πό τις ελ λη νι κές αρ χές. Ε πο μέ νως, η κυ βέρ-
νη ση εί ναι έ τοι μη να λά βει ο ποια δή πο τε μέ τρα εν δέ χε ται να κρι θούν κα τάλ-
λη λα για το σκο πό αυ τό, κα θώς οι πε ρι στά σεις με τα βάλ λο νται. Η κυ βέρ νη ση 
δε σμεύ ε ται να δια βου λεύ ε ται και να συμ φω νεί με την Ευ ρω πα ϊ κή Ε πι τρο πή, 
την Ε ΚΤ και το ΔΝΤ για ό λες τις ε νέρ γειες που α φο ρούν την ε πί τευ ξη των στό-
χων του μνη μο νί ου συ νεν νό η σης, πριν α πό την ο ρι στι κο ποί η ση και τη νο μι κή 
έ γκρι σή τους”. Και αλ λού: “Κά θε, νο μο θε τι κό ή άλ λο, μέ τρο που λαμ βά νε ται 
κα τά τη διάρ κεια της πε ριό δου του προ γράμ μα τος, το ο ποί ο εν δέ χε ται να έ χει 
α ντί κτυ πο στις τρα πε ζι κές συ ναλ λα γές, τη φε ρεγ γυό τη τα, τη ρευ στό τη τα, την 
ποιό τη τα των πε ριου σια κών στοι χεί ων κλπ, θα πρέ πει να λαμ βά νε ται σε στε-
νή δια βού λευ ση με την Ε Ε, την Ε ΚΤ και το ΔΝΤ και, κα τά πε ρί πτω ση, τον ESM”.

Την Τε τάρ τη 19 Αυ γού στου, λοι πόν, η “α ντι μνη μο νια κή” συ γκυ βέρ νη ση ΣΥ ΡΙ-
ΖΑ - Α ΝΕΛ υ πέ γρα ψε τη δα νεια κή σύμ βα ση α νά με σα στο ελ λη νι κό κρά τος και 
τον Ευ ρω πα ϊ κό Μη χα νι σμό Στα θε ρό τη τας (ESM), σαν ο ρι στι κό ε πι στέ γα σμα των 
συμ φω νιών της 20ης Φλε βά ρη και 13ης Ιού λη. Το συ νο λι κό ύ ψος του δα νει σμού 
θα α νέλ θει στα 86 δις πε ρί που, α πό τα ο ποί α τα 25 δις θα κα τευ θυν θούν προς 
τις τρά πε ζες για την α να κε φα λαιο ποί η σή τους. Η πρώ τη δό ση θα εί ναι 25 δις, 
τα ο ποί α κα τα νέ μο νται ως ε ξής:

- 10 δις, με τη μορ φή κα τα τε θει μέ νων σε ει δι κό λο γα ρια σμό στο Λου ξεμ βούρ-
γο ο μο λό γων του EFSF, θα χρη σι μο ποι η θούν για την α να κε φα λαιο ποί η ση των 
τρα πε ζών.
- 12 δις θα ε ξο φλή σουν δα νεια κές υ πο χρε ώ σεις προς την Ε ΚΤ και το ΔΝΤ. (Την 
ε πό με νη κιό λας μέ ρα, στις 20 Αυ γού στου, η Ελ λά δα ε ξό φλη σε ο μό λο γο 3,4 δις 
προς την Ε ΚΤ.)
- 1 δις θα δια τε θεί για α πο πλη ρω μή λη ξι πρό θε σμων ο φει λών προς ι διώ τες.

Το τρί το μνη μό νιο λει τουρ γεί σω ρευ τι κά με τα δύ ο προ η γού με να, σε μια πλή-
ρη α ντερ γα τι κή α ντι λα ϊ κή κα τεύ θυν ση βί αι ης δη μο σιο νο μι κής προ σαρ μο γής, 
κι νού με νο πά νω στο γνω στό νε ο φι λε λεύ θε ρο τε τρά πτυ χο: χρη μα το πι στω τι κή 
στα θε ρό τη τα, δη μο σιο νο μι κή βιω σι μό τη τα, α ντα γω νι στι κό τη τα της οι κο νο μί-
ας, εκ συγ χρο νι σμός του κρά τους.  Τα μέ τρα σε ε τή σια βά ση υ πο λο γί ζο νται σε 
4 δις. Οι ό ροι του δα νει σμού θα ε πι και ρο ποιού νται κά θε τρεις μή νες, α φή νο-
ντας α νοι χτό το εν δε χό με νο α κό μα με γα λύ τε ρης σκλή ρυν σης του μνη μο νί ου. 
Ε πι πλέ ον, η κυ βέρ νη ση δε σμεύ ε ται προς τους δα νει στές να θε σπί σει ε πι πλέ ον 
“α ξιό πι στα διαρ θρω τι κά μέ τρα”,  ύ ψους 0,75% ε πί του Α ΕΠ που θα τε θούν σε 
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ε φαρ μο γή α πό το 2017 και 0,25% ε πί του Α ΕΠ για το 2018. Αν υ περ κα λυ φθούν 
οι στό χοι για τα πρω το γε νή πλε ο νά σμα τα, τα 2/3 του πο σού υ πέρ βα σης θα 
δια τί θε ται για την α πο πλη ρω μή του κρα τι κού χρέ ους και των λη ξι πρό θε σμων 
υ πο χρε ώ σε ων. Δη μιουρ γεί ται, ε πί σης, το Συμ βού λιο Δη μο σιο νο μι κής Πο λι-
τι κής, έ νας αυ τό μα τος μη χα νι σμός α πο τρο πής πρω το γε νών ελ λειμ μά των με 
στό χο την κά λυ ψη κά θε α πό κλι σης στον κρα τι κό προ ϋ πο λο γι σμό μέ σω ε πι πλέ-
ον πε ρι κο πών δα πα νών ή μέ σω της ε νί σχυ σης των ε σό δων. Θω ρα κί ζο νται, 
έ τσι, τα πρω το γε νή πλε ο νά σμα τα που ε πι βάλ λο νται μέ σα α πό την ε φαρ μο γή 
α ντι λα ϊ κών πο λι τι κών, ε φό σον κά θε φο ρά που πα ρου σιά ζε ται α πό κλι ση στους 
δη μο σιο νο μι κούς στό χους, θα ε φαρ μό ζο νται νέ α μέ τρα.

Τα βα σι κό τε ρα α πό τα μέ τρα του νέ ου μνη μο νί ου για α κό μα μια φο ρά στρέ φο-
νται ευ θέ ως ε να ντί ον του ερ γα ζό με νου λα ού και των φτω χό τε ρων κοι νω νι κών 
στρω μά των. Ο ρι σμέ να εξ αυ τών εί ναι:

- Αύ ξη ση του ΦΠΑ σε με γά λο ό γκο ε μπο ρευ μά των και υ πη ρε σιών, ό πως σε 
βα σι κά εί δη τρο φής και δια βί ω σης, στα ει σι τή ρια των ΜΜΜ, τα φρο ντι στή ρια, 
μέ χρι και τις κη δεί ες! Η αύ ξη ση του ΦΠΑ θα ε πι φέ ρει α λυ σι δω τή αύ ξη ση των 
τι μών και έμ με ση μεί ω ση του πραγ μα τι κού ει σο δή μα τος, κυ ρί ως στα πιο φτω-
χά κοι νω νι κά στρώ μα τα. 
- Μεί ω ση κα τώ τα της σύ ντα ξης α πό τα 486 ευ ρώ στα 392 ευ ρώ. Αύ ξη ση του 
ο ρί ου η λι κί ας συ ντα ξιο δό τη σης στα 67 χρό νια (α πό τα 65) και αύ ξη ση του 
πέ ναλ τι για τις πρό ω ρες συ ντά ξεις. Α πό το 2023 η πλή ρης σύ ντα ξη στα 62 θα 
προ ϋ πο θέ τει 40 χρό νια α σφά λι σης, ε νώ προ βλέ πε ται και μεί ω ση των συ ντά ξε-
ων α κό μα και για ό σους έ χουν θε με λιω μέ να δι καιώ μα τα. Με το νέ ο μνη μό νιο 
προ ω θεί ται το α ντα πο δο τι κό μο ντέ λο α σφά λι σης, ε νώ πε ρι κό πτο νται δρα στι κά 
οι κρα τι κές δα πά νες κοι νω νι κής α σφά λι σης.
- Αύ ξη ση α πό 1η Ιου λί ου του 2015 των ει σφο ρών υ γειο νο μι κής πε ρί θαλ ψης α πό 
4% σε 6%  στις κύ ριες και α πό 0% σε 6% στις ε πι κου ρι κές συ ντά ξεις. Οι πα ρα-
κρα τή σεις αυ τές ψα λι δί ζουν α κό μα πε ρισ σό τε ρο τις συ ντά ξεις. Ταυ τό χρο να, η 
ρή τρα μη δε νι κού ελ λείμ μα τος στα ε πι κου ρι κά τα μεί α ο δη γεί νο μο τε λεια κά και 
στην πε ρε ταί ρω μεί ω ση των ε πι κου ρι κών συ ντά ξε ων, η ο ποί α θα αμ βλυν θεί 
κά πως α πό την ε νο ποί η ση των τα μεί ων.
- Πε ρι κο πές προ νοια κών ε πι δο μά των ύ ψους 900 ε κατ. ε τη σί ως και στα δια-
κή κα τάρ γη ση του Ε ΚΑΣ α πό τον Μάρ τη του 2016. Ταυ τό χρο νη δια τή ρη ση και 
μο νι μο ποί η ση του ΕΝ ΦΙΑ, απ’ ό που υ πο λο γί ζο νται να ει σπράτ το νται 2,65 δις το 
χρό νο, α νε ξάρ τη τα α πό τις αλ λα γές στις α ντι κει με νι κές α ξί ες των α κι νή των.
-  Στα δια κός δι πλα σια σμός στο 26% του φό ρου ει σο δή μα τος στους α γρό τες α πό 
το πρώ το ευ ρώ και στα δια κή αύ ξη ση μέ χρι τον Ο κτώ βρη του 2016 του ει δι κού 
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φό ρου στο α γρο τι κό πε τρέ λαιο α πό τα 66 ευ ρώ α νά χι λιό λι τρο στα 330 ευ ρώ 
α νά χι λιό λι τρο. Με τα μέ τρα αυ τά ου σια στι κά πε τιού νται έ ξω α πό την πα ρα-
γω γή οι φτω χό τε ροι α γρό τες, ώ στε να ε πι τα χυν θεί η συ γκε ντρο ποί η ση της 
α γρο τι κής εκ με τάλ λευ σης, με δια κη ρυγ μέ νο στό χο την “α ντα γω νι στι κό τη τα 
της γε ωρ γί ας”.
- Μο νι μο ποί η ση και εν σω μά τω ση στο φό ρο ει σο δή μα τος της λε γό με νης 
“ει σφο ράς αλ λη λεγ γύ ης”. Η νέ α ι σχύ ου σα κλί μα κα θα εί ναι: 0,7% ε πί του ει σο-
δή μα τος για συ νο λι κό κα θα ρό ει σό δη μα α πό 12.001 ως 20.000 ευ ρώ, 1,4% για 
ει σό δη μα α πό 20.001 ως 30.000 ευ ρώ, 2% για ει σό δη μα α πό 30.001 ως 50.000 
ευ ρώ, 4% για ει σό δη μα α πό 50.001 ως 100.000 ευ ρώ, 6% για ει σό δη μα α πό 
100.001 ως 500.000 ευ ρώ και 8% για ει σό δη μα ά νω των 500.001 ευ ρώ.  Φυ σι κά, 
πα ρά τον αυ ξη μέ νο συ ντε λε στή για τα α νώ τε ρα ει σο δή μα τα, δια φο ρε τι κό ει δι-
κό βά ρος έ χει η φο ρο λό γη ση ε νός μι κρού ει σο δή μα τος: δια φο ρε τι κό α να λο γι κό 
βά ρος έ χουν για έ ναν ερ γα ζό με νο τα 84 ευ ρώ του χα ρα τσιού που προ στί θε-
ται σω ρευ τι κά μα ζί με άλ λα α ντι λα ϊ κά μέ τρα, σε σχέ ση με τα ψί χου λα που θα 
δώ σει έ νας πλου το κρά της.
- Τρο πο ποί η ση της κλί μα κας φο ρο λό γη σης μι σθω τών και συ ντα ξιού χων και 
κα τάρ γη ση  των τε λευ ταί ων φο ρο ε λα φρύν σε ων για τα φτω χό τε ρα κοι νω νι κά 
στρώ μα τα, ε νώ α πό το χει μώ να του 2015 μειώ νε ται στο μι σό η δα πά νη για το 
ε πί δο μα θέρ μαν σης.
- Μεί ω ση του α κα τά σχε του ο ρί ου (στα 1000 ευ ρώ α πό τα 1.500 ευ ρώ που ι σχύ-
ει μέ χρι σή με ρα) για λη ξι πρό θε σμα χρέ η προς ε φο ρί α. Ε πι τρέ πε ται πλέ ον η 
κα τά σχε ση μι σθών, συ ντά ξε ων και α σφα λι στι κών βο η θη μά των πά νω α πό 
1000 ευ ρώ. Ως τα 1500 ευ ρώ θα κα τά σχε ται μέ χρι και το ή μι συ του πο σού, ε νώ 
α πό 1500 ευ ρώ και πά νω θα κα τά σχε ται μέ χρι και το σύ νο λο. Για τις τρα πε ζι-
κές κα τα θέ σεις το α κα τά σχε το μειώ νε ται στα 1250 ευ ρώ α νά πι στω τι κό ί δρυ μα.
- Δη μιουρ γί α ευ νο ϊ κό τε ρου νο μι κού ε δά φους για την ε πι τά χυν ση των πλει στη-
ρια σμών α κι νή των. Με την α να θε ώ ρη ση του Κώ δι κα Δε ο ντο λο γί ας Τρα πε ζών, 
σε πε ρί πτω ση κα θυ στέ ρη σης πλη ρω μής δα νεί ου πά νω α πό 30 η με ρο λο για-
κές η μέ ρες ο δα νειο λή πτης θα λαμ βά νει την πρώ τη ει δο ποί η ση για να γί νει 
“συ νερ γά σι μος” ε ντός 15 η με ρών.  Αν ο δα νειο λή πτης δε φα νεί “συ νερ γά σι μος” 
με την τρά πε ζα, τό τε θα α νοί ξει ο δρό μος για τον πλει στη ρια σμό α κό μα και της 
πρώ της κα τοι κί ας.
- Αύ ξη ση στο 5% (α πό 3%) του ε πι το κί ου  α πο πλη ρω μής για τη ρύθ μι ση μέ χρι 
100 δό σεις για τις ο φει λές προς την ε φο ρί α ύ ψους πά νω α πό 5.000 ευ ρώ.
- Αύ ξη ση του φό ρου στις α το μι κές ε πι χει ρή σεις στο 29% α πό 26%  και αύ ξη-
ση της προ κα τα βο λής φό ρου α πό το 55% στο σύ νο λο του πο σού. Για φέ τος ως 
με τα βα τι κό μέ τρο η προ κα τα βο λή φό ρου θα αυ ξη θεί στο 75%. Να ση μειω θεί 
πως η φτω χο ποί η ση και εν τέ λει η προ λε τα ριο ποί η ση των αυ το α πα σχο λού με-
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νων ο δη γεί και στην αύ ξη ση του ε φε δρι κού στρα τού των α νέρ γων, ε νός βα σι-
κού μο χλού του κα πι τα λι στι κού μη χα νι σμού για την πα ρα πέ ρα α πα ξί ω ση της 
ερ γα σια κής δύ να μης.
- Κλι μά κω ση ι διω τι κο ποι ή σε ων, έ γκρι ση των α πο κρα τι κο ποι ή σε ων που έ χει 
α να λά βει το ΤΑΙ ΠΕΔ και δη μιουρ γί α ε νός νέ ου υ περ τα μεί ου, που θα α να λά βει 
υ πό την ε πο πτεί α των θε σμών το ξε πού λη μα της δη μό σιας πε ριου σί ας με α πώ-
τε ρο στό χο την εί σπρα ξη 50 δις ευ ρώ μέ σα σε μια τρια κο ντα ε τί α. Το νέ ο αυ τό 
τα μεί ο “α ξιο ποί η σης” της δη μό σιας πε ριου σί ας θα συ μπε ρι λαμ βά νει α πό τα 
α κί νη τα του δη μο σί ου, τις βρα χο νη σί δες, τα στρα τό πε δα, τους αυ το κι νη τό δρο-
μους, κρα τι κές με το χές, μέ χρι και τα μελ λο ντι κά έ σο δα α πό την εκ με τάλ λευ ση 
του ο ρυ κτού πλού του (κι ας μην έ χουν ο λο κλη ρω θεί α κό μα οι έ ρευ νες για την 
α κρι βή πο σό τη τα των κοι τα σμά των υ δρο γο ναν θρά κων). Τα μι σά α πό τα έ σο δα 
θα κα λύ ψουν το κό στος α να κε φα λαιο ποί η σης των τρα πε ζών (δη λα δή θα ε πι-
στρα φούν στον ESM), το 1/4 θα χρη σι μο ποι η θεί για την α πο πλη ρω μή του χρέ-
ους και το υ πό λοι πο 1/4 θα κα τευ θυν θεί σε ε πεν δύ σεις για την κα πι τα λι στι κή 
α νά πτυ ξη.

Σύμ φω να με το σχέ διο προ γράμ μα τος του ΣΥ ΡΙ ΖΑ, ε ντός των ε πό με νων ε τών 
θα ι διω τι κο ποι η θούν: τα πε ρι φε ρεια κά α ε ρο δρό μια, το Ελ λη νι κό,  ο Α στέ ρας 
Βου λιαγ μέ νης, α κί νη τα  στην Α φά ντου Ρό δου, η ΔΕ ΣΦΑ (Δια χει ρι στής Ε θνι κού 
Συ στή μα τος Φυ σι κού Α ε ρί ου), οι Ορ γα νι σμοί Λι μέ νος Α θή να και Πει ραιά (ΟΛ Π 
και ΟΛ Θ), η ΤΡΑΙ ΝΟ ΣΕ και ο Διε θνής Α ε ρο λι μέ νας Ε λευ θέ ριος Βε νι ζέ λος. Ή δη 
έ χει δρο μο λο γη θεί το ξε πού λη μα των 14 πε ρι φε ρεια κών α ε ρο δρο μί ων με 1,23 
δις  στην κοι νο πρα ξί α Fraport AG-Slentel Ltd και το μό νο που μέ νει για να κλεί-
σει το deal εί ναι η ε ξει δί κευ ση των ό ρων πα ρα χώ ρη σης. Ας ση μειω θεί πως 
κύ ριοι μέ το χοι της Fraport εί ναι το γερ μα νι κό ο μό σπον δο κρα τί διο της Έ σης 
(31,35%) και το Ε μπο ρι κό και Βιο μη χα νι κό Ε πι με λη τή ριο της Έ σης (20,2%), ε νώ 
με το χές κα τέ χει και η α ε ρο πο ρι κή ε ται ρεί α Lufthansa (8,45%). Η Fraport, τέ λος, 
εί ναι γνω στή για την α ντερ γα τι κή πο λι τι κή που α κο λου θεί συ στη μα τι κά...

Αναμόρφωση του αστικού πολιτικού σκηνικού και εσωτερικές διεργασίες
στοΣΥΡΙΖΑ

Η υ πο γρα φή του μνη μο νί ου δη μιούρ γη σε τε ρά στιες α να τα ρά ξεις μέ σα στον 
ΣΥ ΡΙ ΖΑ, με το κόμ μα να δια σπά ται α νά με σα στον μνη μο νια κό ΣΥ ΡΙ ΖΑ και τον 
α ντί στοι χο α ντι μνη μο νια κό με κορ μό την α ρι στε ρή πλατ φόρ μα. Μέ σα στον 
ο πορ του νι στι κό του πα ρο ξυ σμό ο α ντι μνη μο νια κός ΣΥ ΡΙ ΖΑ δα νεί στη κε α πό την 
ι στο ρί α της α ξιο πρε πούς Α ρι στε ράς την ο νο μα σί α του κόμ μα τος του Σαλ βα ντόρ 
Α λιέ ντε, κα λώ ντας το συ νον θύ λευ μά του “Λα ϊ κή Ε νό τη τα” και πα ραλ λη λί ζο ντας 
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το κόμ μα του με την ι στο ρι κή ε πο ποι ί α της α ντι κα το χι κής α ντί στα σης: “εί μα στε 
πρω τό τυ πο πεί ρα μα δη μο κρα τί ας, που πρω το εμ φα νί στη κε α πό το Ε ΑΜ και την 
κυ βέρ νη ση των βου νών” (Π. Λα φα ζά νης). Θα ή ταν μια α πλή ι στο ρι κή φάρ σα, 
αλ λά το κρε σέ ντο του ο πορ του νι σμού α πο κτά άλ λες δια στά σεις ό ταν το κόμ-
μα που δο μεί τον πο λι τι κό του λό γο πά νω στο λα ϊ κό Ο ΧΙ της 5ης Ιού λη υ πήρ ξε 
βα σι κός συ ντε λε στής της συ γκυ βέρ νη σης ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ, με συμ με το χή σε νευ-
ραλ γι κά υ πουρ γεί α. Ο Π. Λα φα ζά νης υ πήρ ξε υ πουρ γός Πα ρα γω γι κής Α να συ-
γκρό τη σης, υ πη ρε τώ ντας πι στά την υ πό θε ση της κερ δο φο ρί ας του κε φα λαί ου, 
ε νώ ο Κώ στας Ή συ χος ως δε ξί χέ ρι του α κρο δε ξιού Πά νου Κα μέ νου στο υ πουρ-
γεί ο Ά μυ νας συμ με τεί χε ε νερ γά στην πο λι τι κή υ πο τα γής στον ευ ρω α τλα ντι κό 
ι μπε ρια λι σμό και τη συ νερ γα σί α της Ελ λά δας με τα αι μα το βαμ μέ να κα θε στώ τα 
της Αι γύ πτου και του Ισ ρα ήλ. Η α ρι στε ρή πλατ φόρ μα, άλ λω στε, ή ταν αυ τή που 
συ γκα τέ νευ σε (έ στω και α πρό θυ μα, α φού την κα τα ψή φι σε στην Κ.Ε.) στη συμ-
φω νί α προ λεί αν σης του μνη μο νί ου της 20ης Φλε βά ρη. Δεν πεί θει, λοι πόν, ό ταν 
σή με ρα υ πο κρί νε ται πως αιφ νι διά στη κε και προ δό θη κε α πό τον ΣΥ ΡΙ ΖΑ. Ή ξε ρε 
πο λύ κα λά α πό την αρ χή ό τι η συ γκυ βέρ νη ση ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ αρ γά ή γρή γο ρα 
θα υ πο γρά ψει μνη μό νιο, ό πως και γνώ ρι ζε πως θα ή ταν α δύ να τη η υ πο γρα φή 
ο ποιασ δή πο τε δα νεια κής σύμ βα σης, χω ρίς αυ τή να συ νο δεύ ε ται α πό σκλη ρούς 
ό ρους α πό την πλευ ρά των δα νει στών. Και παρ’  ό τι ο Λα φα ζά νης α πο κα λεί την 
Ε Ε “α ντι δρα στι κό μόρ φω μα”, θέ τει μο νά χα το δευ τε ρεύ ον ζή τη μα της νο μι σμα-
τι κής αλ λα γής και ό χι της α πο δέ σμευ σης α πό την Έ νω ση, α να πα ρά γο ντας για 
μια α κό μα φο ρά το κα κο χω νε μέ νο πα ρα μύ θι της αλ λα γής συ σχε τι σμών: “Αυ τό 
το α ντι δρα στι κό μόρ φω μα, η Ε Ε, πλέ ον λέ ει πά ρα πολ λά που εί ναι ο λο κλη ρω-
τι κά και α ντι δη μο κρα τι κά. Δυ στυ χώς η Ευ ρω ζώ νη και η Ε Ε, με την πο ρεί α που 
α κο λου θούν, τεί νουν να α κυ ρώ σουν κά θε ί χνος δη μο κρα τί ας (...) Ε μείς δεν 
θέ του με θέ μα α πο δέ σμευ σης α πό την Ε Ε, αλ λά θέ του με θέ μα μετ’ ε πι τά σε ως 
ρι ζι κής αλ λα γής των α σκού με νων νε ο φι λε λεύ θε ρων και άλ λων ε πι λο γών που 
έ χει κά νει σή με ρα η Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση”.

Άλ λω στε, η α ρι στε ρή πλατ φόρ μα και οι α κο λου θη τές της κα τά πιαν α μά ση-
τη ο λό κλη ρη την πο λι τι κή α τζέ ντα της κυ βέρ νη σης, α πό την πα ρά τα ση της 
λει τουρ γί ας των στρα το πέ δων συ γκέ ντρω σης προ σφύ γων και με τα να στών 
μέ χρι την κα τα σταλ τι κή πο λι τι κή του ΔΗ ΜΑ Ρί τη υ πουρ γού δη μό σιας τά ξης Γ. 
Πα νού ση. Εί ναι οι ί διοι που συ γκα τέ νευ σαν στην ει σβο λή των μπά τσων στην 
κα τά λη ψη της Πρυ τα νεί ας, ε νώ ή δη εί χαν προ τρέ ψει την ΕΥΠ να α σχο λη θεί με 
τις κα τα λή ψεις αλ λη λεγ γύ ης στους α περ γούς πεί νας πο λι τι κούς κρα τού με νους. 
Εί ναι οι ί διοι που δεν δί στα σαν να ε γκολ πώ σουν στο κόμ μα τους έ να ε θνι κι στι κό 
α κρο δε ξιό α πο λί θω μα σαν τη Ρα χήλ Μα κρή και να ε ντά ξουν στα ψη φο δέλ τιά 
τους α κό μα και τον πρώ ην α στυ νο μι κό διευ θυ ντή της Μα γνη σί ας Γ. Ταμ βά κη.
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Α πό την πλευ ρά του ο μνη μο νια κός ΣΥ ΡΙ ΖΑ και η α κρο δε ξιά ου ρά του, οι Α νε-
ξάρ τη τοι Έλ λη νες, κά νο ντας μια εκ πλη κτι κή α κρο βα σί α εμ φα νί ζουν την υ πο-
γρα φή του μνη μο νί ου ως α πα ραί τη το στά διο για την α πο δέ σμευ ση απ’ αυ τό και 
σε μια α κό μα α να λο γί α που θυ μί ζει ι στο ρι κή φάρ σα το α πο κα λούν σύγ χρο νο 
Μπρε στ-Λι τόφ σκ! Κά πως έ τσι ο Α λέ ξης Τσί πρας δή λω νε σε προ ε κλο γι κή συ γκέ-
ντρω ση στο Ρέ θυ μνο: “Θέ λου με να μπο ρέ σου με να βγού με α πό τις δύ σκο λες 
μέ ρες της κρί σης και ό λοι μα ζί να α γω νι σθού με για μια Ελ λά δα χω ρίς συμ-
φέ ρο ντα, χω ρίς δια πλο κή, για μια Ελ λά δα, χω ρίς μνη μό νιο και με ε ταί ρους 
που θα μας σέ βο νται για τις προ σπά θειές μας” και η εκ πρό σω πος τύ που των 
Α ΝΕΛ σι γο ντά ρι ζε: “Συ νε χί ζου με να εί μα στε α ντι μνη μο νια κοί. Εν δε χο μέ νως να 
α κού γε ται α ντι φα τι κό αλ λά μέ σα στη συ γκε κρι μέ νη συμ φω νί α υ πάρ χουν και 
μέ τρα τα ο ποί α εί ναι θε τι κά. Στο χέ ρι της κυ βέρ νη σης που θα προ κύ ψει με τά τις 
ε κλο γές εί ναι να κά νει γρή γο ρους βη μα τι σμούς έ τσι ώ στε η χώ ρα το τα χύ τε ρο 
δυ να τό να μπο ρέ σει να α να τα χθεί”.

Εκλογές(20Σεπτέμβρη2015)

Στην πραγ μα τι κό τη τα, οι ε κλο γές του Σε πτέμ βρη ή ταν οι πρώ τες με τά το 
ξέ σπα σμα της κα πι τα λι στι κής κρί σης που το ε πί δι κο για κά θε πο λι τι κή δύ να μη 
που διεκ δί κη σε την ε ξου σί α δεν βα σί στη κε πά νω στο δί λημ μα μνη μό νιο/α ντι-
μνη μό νιο, αλ λά πά νω στη δια χεί ρι ση του τρί του μνη μο νί ου. Οι ε κλο γές του 
Σε πτέμ βρη, τις ο ποί ες εν α ντι θέ σει με το δη μο ψή φι σμα η συ γκυ βέρ νη ση προ-
κή ρυ ξε σε συμ φω νί α με τους δα νει στές, εί χαν σαν βα σι κό στό χο τη δη μιουρ γί α 
συ μπα γούς κυ βέρ νη σης, της κοι νο βου λευ τι κής ε κεί νης πλειο ψη φί ας που θα 
μπο ρέ σει να ε φαρ μό σει το τρί το μνη μό νιο. Τη δια μόρ φω ση, δη λα δή, ε κεί νων 
των συμ μα χιών στο πο λι τι κό προ σω πι κό της α στι κής τά ξης που θα μπο ρέ σουν 
να ε ξυ πη ρε τή σουν τα συμ φέ ρο ντά της. Α κρι βώς για αυ τό ο διευ θυ ντής του 
Γρα φεί ου του Γιούν κερ έ γρα φε λί γο πριν προ κη ρυ χθούν ε πί ση μα οι ε κλο γές 
στην Ελ λά δα: “Οι ε πα να λη πτι κές ε κλο γές στην Ελ λά δα μπο ρούν ν’ α πο τε λέ σουν 
έ να δρό μο για να διευ ρυν θεί η υ πο στή ρι ξη στο πρό γραμ μα στα θε ρο ποί η σης και 
στή ρι ξης α πό τον ESM, που μό λις υ πέ γρα ψε ο πρω θυ πουρ γός Τσί πρας εξ ο νό-
μα τος της Ελ λά δας”. 

Οι ε κλο γές, παρ’ ό τι έ βγα λαν σα φή νι κή τρια τη συ γκυ βέρ νη ση ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ, 
έ δει ξαν ω στό σο το πα ρα πέ ρα βά θε μα της κρί σης πο λι τι κής εκ προ σώ πη σης που 
περ νά ει η α στι κή δη μο κρα τί α. Έ να σα φές δείγ μα υ πήρ ξε η θε α μα τι κή ά νο δος 
της α πο χής, που έ φτα σε στο 43,43% (το α ντί στοι χο πο σο στό στις 25 Γε νά ρη 
ή ταν 35,13%). Τα ά κυ ρα και τα λευ κά, α κό μα έ να δείγ μα α πα ξί ω σης της α στι-
κής πο λι τι κής, έ φτα σαν στο 2,44% (α πό 2,36%). Μο να δι κή ε νι σχυ μέ νη δύ να μη 
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ου σια στι κά βγή κε η Έ νω ση Κε ντρώ ων του Βα σί λη Λε βέ ντη, κά τι που δεί χνει 
α κό μα μια μέ θο δο α πα ξί ω σης, α φού η ψή φος χρη σι μο ποιεί ται ως ευ τε λές 
υ πο προ ϊ όν “τρoλα ρί σμα τος”. Αν δού με τις ψή φους ό λων των κομ μά των εμ φα-
νί ζουν ι σχυ ρή πτώ ση, πα ρά το γε γο νός πως το μί κρε μα της πί τας λό γω της 
α πο χής δεν το α πο τυ πώ νει στις πο σο στιαί ες με τα βο λές τους. Ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ έ χα σε 
συ νο λι κά 323.354 ψή φους και οι Α ΝΕΛ 93.260. Δη λα δή, συ νο λι κά το κυ βερ νη τι-
κό στρα τό πε δο έ χα σε μέ σα σε λί γους μή νες πά νω α πό 417.000 ψή φους. Η Νέ α 
Δη μο κρα τί α έ χα σε 195.476 ψή φους, η Χρυ σή Αυ γή 9.280, το Πο τά μι 152.253 και 
το ΚΚΕ 37.266. Για τη Δη μο κρα τι κή Συ μπα ρά τα ξη δεν υ πάρ χει συ γκρί σι μο μέ γε-
θος, αλ λά ε άν ε νώ σου με τις ψή φους του ΠΑ ΣΟΚ, του ΚΙ ΔΗ ΣΟ και της ΔΗ ΜΑΡ τον 
Γε νά ρη, η Δ.Σ. πή ρε 130.456 ψή φους λι γό τε ρες. Με γα λειώ δης ή ταν και η α πο-
τυ χί α της ΛΑ Ε που α πο πει ρά θη κε να κα πη λευ θεί το Ο ΧΙ του δη μο ψη φί σμα τος...

ΚυβέρνησηΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Η “δεύ τε ρη φο ρά α ρι στε ρά” δεν έ χα σε χρό νο με ε πι κοι νω νια κές φιέ στες στην 
Και σα ρια νή και έ δει ξε νω ρίς νω ρίς τις προ θέ σεις της. Οι κύ ριες πο λι τι κές 
κα τευ θύν σεις της συ γκυ βέρ νη σης α πο τυ πώ θη καν εμ φα τι κά στο τα ξί δι του 
πρω θυ πουρ γού στην Α με ρι κή: 1) Πι στή και χω ρίς πα ρεκ κλί σεις ε φαρ μο γή του 
μνη μο νί ου, α φού προ ϋ πό θε ση της κα πι τα λι στι κής α νά πτυ ξης σή με ρα εί ναι η 
κα τάρ γη ση των λα ϊ κών κα τα κτή σε ων, η α κό μα πιο φθη νή, ευέ λι κτη και υ πο-
ταγ μέ νη ερ γα τι κή δύ να μη, η φο ρο λο γι κή πο λι τι κή υ πέρ του κε φα λαί ου. 2) 
Στοί χι ση πί σω α πό τα συμ φέ ρο ντα του ευ ρω α τλα ντι κού ά ξο να και ει δι κά πί σω 
α πό τα α με ρι κά νι κα συμ φέ ρο ντα. 3) Γε ω στρα τη γι κή α να βάθ μι ση των εγ χώ-
ριων κε φα λαί ων στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή, α να λαμ βά νο ντας ε νερ γό τε ρο ρό λο 
στο πλαί σιο των ι μπε ρια λι στι κών σχε δια σμών. Εν δει κτι κά, ο πρω θυ πουρ γός 
στην ο μι λί α του στο Ί δρυ μα Μπιλ Κλί ντον προ σκά λε σε τα α με ρι κα νι κά μο νο πώ-
λια να ε πεν δύ σουν στην Ελ λά δα, ε νώ τη δια φή μι σε σαν “πό λο γε ω πο λι τι κής, 
οι κο νο μι κής και πο λι τι κής στα θε ρό τη τας και α σφά λειας” και σαν “χώ ρα εύ λο-
γου ε πεν δυ τι κού εν δια φέ ρο ντος σε δυ να μι κούς το μείς της οι κο νο μί ας με υ ψη λό 
α ντα γω νι στι κό πλε ο νέ κτη μα” και ξε φτί λι σε ξα νά τα ο ρά μα τα α κό μα και της 
πιο ρε φορ μι στι κής α ρι στε ράς. Στις 5 Ο κτώ βρη ο πρω θυ πουρ γός κα τά τη διάρ-
κεια των προ γραμ μα τι κών δη λώ σε ων ό ρι σε τους ά με σους στό χους της συ γκυ-
βέρ νη σης: “Η α πο κα τά στα ση της οι κο νο μι κής στα θε ρό τη τας, η α νά καμ ψη της 
οι κο νο μί ας, η ε πι στρο φή σε α νά πτυ ξη, η ε λά φρυν ση του δη μό σιου χρέ ους, η 
ρι ζι κή με ταρ ρύθ μι ση της δη μό σιας διοί κη σης”. Α πό το πιο ε πί ση μο βή μα έ δω-
σε ξα νά τις α πα ραί τη τες δια βε βαιώ σεις στην εγ χώ ρια α στι κή τά ξη για α κό μα 
με γα λύ τε ρη ε μπλο κή της χώ ρας σε ι μπε ρια λι στι κές ε πεμ βά σεις, μι λώ ντας για 
“μια Ελ λά δα που θα έ χει α πο κα τα στή σει το διε θνές της κύ ρος και θα έ χει ι σχυ-
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ρό και ι σό τι μο ρό λο στην Ε Ε, που θα παί ζει πρω τα γω νι στι κό ρό λο στις διε θνείς 
ε ξε λί ξεις”. Κα θό λου τυ χαί α η α με ρι κά νι κη κυ βέρ νη ση εί χε ή δη πα ρα δώ σει το 
νέ ο σχέ διο “Τε χνι κής Συμ φω νί ας”, σχε τι κά με τη στάθ μευ ση δύ ο μοι ρών μη 
ε παν δρω μέ νων α ε ρο σκα φών στην Ελ λά δα. 

Α να γκαί α προ ϋ πό θε ση για την υ λο ποί η ση, ό μως, ό λων των σχε δί ων της 
συ γκυ βέρ νη σης α πο τε λεί η στή ρι ξή της α πό το βα θύ κρά τος: την α στυ νο μί α, 
τους δι κα στές, τον στρα τό. Για αυ τό στις 9 Ο κτώ βρη ο Α. Τσί πρας, φο ρώ ντας 
τζά κετ πα ραλ λα γής, δή λω σε με τά την ο λο κλή ρω ση της δια κλα δι κής ά σκη σης 
των ε νό πλων δυ νά με ων ΠΑΡ ΜΕ ΝΙΩΝ 2015: “Λέ νε κά ποιοι ό τι ε δώ που βρι-
σκό μα στε σή με ρα , χα ρι το λο γώ ντας πολ λές φο ρές  -και θα το έ χε τε α κού σει 
σί γου ρα ε σείς που έ χε τε πά ρει με τά θε ση ε δώ- ό τι βρι σκό μα στε στην πι νέ ζα του 
χάρ τη, έ τσι έ λε γαν, στο τέρ μα πά νω δε ξιά. Εί ναι, ό μως, ξέ ρε τε αυ τή η πι νέ ζα 
που τον κρα τά ει στη θέ ση του. Ε άν δεν υ πήρ χε, δεν θα ή ταν ο χάρ της πο τέ στη 
θέ ση του. Οι σύγ χρο νες, λοι πόν, Θερ μο πύ λες που φυ λά τε, μια πε ριο χή που έ χει 
ι διαί τε ρη α νά γκη τη στή ρι ξή μας ο λό πλευ ρα και ε σείς ε δώ με την πα ρου σί α σας  
δια σφα λί ζε τε ό τι ο χάρ της θα μεί νει πά ντα στα θε ρός, η Πα τρί δα μας α κέ ραια 
και προ φυ λαγ μέ νη α πό κά θε κίν δυ νο”.

Άμεσαπολιτικάκαθήκοντα

Κι ό μως... Ό σο κι αν η κοι νω νι κή α πο γο ή τευ ση πλά κω σε βα ριά με τά την πρω-
το φα νή κα τα πά τη ση της λα ϊ κής ε ντο λής της 5ης Ιού λη, τα δε δο μέ να που δια-
μορ φώ νο νται με τά το δη μο ψή φι σμα θα έ πρε πε να μας ο πλί ζουν με πεί σμα και 
αι σιο δο ξί α για το μέλ λον του λα ϊ κού και ε πα να στα τι κού κι νή μα τος.
 
Κοι νω νι κά, σε πλα τιές προ λε τα ρια κές μά ζες υ πήρ ξε κα θο ρι στι κό:
- Το ξε μπρό στια σμα της Ε Ε ως ε νός ι μπε ρια λι στι κού μη χα νι σμού που αυ ταρ χι κά 
ε πι βάλ λει α ντι λα ϊ κές πο λι τι κές -α κό μα κι αν αυ τό ε γεί ρει ζη τή μα τα δη μο κρα-
τί ας και α πό τα πιο θε σμι κά χεί λη. 
- Η α πό δει ξη ό τι δεν μπο ρεί να α σκη θεί φι λο λα ϊ κή πο λι τι κή χω ρίς την ά με ση 
σύ γκρου ση με τον ι μπε ρια λι σμό, την εγ χώ ρια α στι κή τά ξη και το κρά τος της. 
Πλέ ον χρε ο κό πη σε και το τε λευ ταί ο α νά χω μα αυ τής της (αυτ)α πά της, ο ΣΥ ΡΙ-
ΖΑ.
- Η τα φό πλα κα του κοι νο βου λευ τι σμού -α ρι στε ρού και δε ξιού- που σε κά θε 
πε ρί πτω ση εμ φα νί ζε ται υ πο τε λής της Ευ ρώ πης και του ΔΝΤ. Έ γι ναν κά τι πα ρα-
πά νω α πό φα νε ρά τα ό ρια και η α πο τυ χί α του κοι νο βου λευ τι κού δρό μου.
- Η πλα τιά α πο νο μι μο ποί η ση των δη μο σιο γρά φων, του ρό λου και των έρ γων 
τους. 
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- Το ξε πέ ρα σμα του φό βου και η τα ξι κή α πό φα ση για αυ τό το α σα φές Ο ΧΙ που 
θα εί ναι σί γου ρα κα λύ τε ρο α πό το α σφυ κτι κό ΝΑΙ, δη μιουρ γούν ό ρους ευ νο-
ϊ κούς και προ ϋ πο θέ σεις σο βα ρές για την ορ γά νω ση και τη χει ρα φέ τη ση της 
τά ξης μας. 

Ταυ τό χρο να, κα θο ρι στι κή υ πήρ ξε σε πλα τιά κομ μά τια του κι νή μα τος:
- Η κα τα νό η ση ό τι τα ζη τή μα τα της Ε Ε, του ι μπε ρια λι σμού, της α νι σό με τρης 
οι κο νο μι κής α νά πτυ ξης, της σχέ σης ε ξάρ τη σης της εγ χώ ριας α στι κής τά ξης 
α πό την Ε Ε και τις Η ΠΑ α πο τε λούν κομ βι κά ζη τή μα τα που δια περ νούν κά θε τα 
ο λό κλη ρη την οι κο νο μι κή, πο λι τι κή και κοι νω νι κή ζω ή.
- Η δυ να τό τη τα του ε πα να στα τι κού κι νή μα τος να κα θο ρί σει την κί νη ση της 
ι στο ρί ας, μο νά χα ό ταν α ντι λαμ βά νε ται ποια εί ναι τα κρί σι μα ε πί δι κα της κά θε 
ε πο χής. Α κό μα και της κά θε στιγ μής. Η δυ να τό τη τα του ε πα να στα τι κού κι νή-
μα τος, το ο ποί ο βρί σκε ται σε πο λι τι κή, ορ γα νω τι κή και υ λι κή ε τοι μό τη τα, να 
πραγ μα το ποι ή σει την έ φο δο στον ου ρα νό, μο νά χα ό ταν α ντι λαμ βά νε ται ποια 
εί ναι κά θε φο ρά “τα αι τή μα τα και οι στό χοι που μπο ρούν να συ σπει ρώ σουν 
κρί σι μες μά ζες, να υ πο νο μεύ σουν πραγ μα τι κά και ό χι στα λό για την ελ λη νι κή 
α στι κή τά ξη, να ο ξύ νουν την πα γκό σμια κα πι τα λι στι κή κρί ση”. 
- Η ση μα σί α της ορ θής πο λι τι κής α νά λυ σης που δεν μέ νει στα φαι νό με να ή 
μό νο στα δευ τε ρεύ ο ντα, μα ε πι διώ κει να βα θαί νει διαρ κώς. Α πα ραί τη τη προ-
ϋ πό θε ση χά ρα ξης ορ θής τα κτι κής και στρα τη γι κής, πραγ μα τι κός ο δη γός δρά-
σης, α φού σαν ε πα να στά της ο φεί λεις να κα τευ θύ νεις τη θε ω ρη τι κή δου λειά 
στην τρο χιά των πρα κτι κών α παι τή σε ων, να προ πα γαν δί ζεις τα α πο τε λέ σμα τα 
αυ τής της θε ω ρί ας μέ σα στις ερ γα τι κές και προ λε τα ρια κές μά ζες και να βο η θάς 
στην ορ γά νω σή τους. 
- Η ση μα σί α της ορ γα νω μέ νης πε ρι φρού ρη σης εί ναι, κατ’ αρ χάς, η α πο τύ πω-
ση του συλ λο γι κού υ πο κει μέ νου που μά χε ται ορ γα νω μέ να στην πρώ τη γραμ-
μή. Ορ γα νω μέ να και με συ γκε κρι μέ νο σχέ διο, με συ ντο νι στές, α πο φα σι σμέ νες 
α ντι δρά σεις σε πι θα νά σε νά ρια, medical team, α ντια σφυ ξιο γό νες μά σκες και 
πα λού κια. Μα χη τι κή πε ρι φρού ρη ση που ε μπνέ ει σι γου ριά και αυ το πε ποί θη ση, 
καλ λιερ γεί συλ λο γι κό πνεύ μα και α ντι λαμ βά νε ται τον ε αυ τό της ό χι σαν αυ το-
σκο πό, μα σαν μέ σο υ λο ποί η σης του “πο λι τι κού”.
- Η έλ λει ψη ε νός ε πα να στα τι κού, ρε α λι στι κού και ε φαρ μό σι μου, προ γράμ μα τος 
για την ε πό με νη μέ ρα. Η α που σί α σύν δε σης με την ερ γα τι κή τά ξη που βρί σκε ται 
σε νευ ραλ γι κούς το μείς της οι κο νο μί ας (βιο μη χα νί α, ε μπο ρι κά και συ γκοι νω-
νια κά κέ ντρα, ξε νο δο χεί α, νο σο κο μεί α, κέ ντρα ε πι κοι νω νιών και ε νέρ γειας). Η 
έλ λει ψη ρε α λι σμού, ά ρα και α ξιο πι στί ας, α πό το ε πα να στα τι κό σχέ διο σή με ρα. 
Ό πως λέ ει και ο α ναρ χι κός Κώ στας Γουρ νάς: “Ο ρε α λι σμός μιας ε πα νά στα σης 
στην Ελ λά δα, δυ στυ χώς, προ ϋ πο θέ τει και φύ λα ξη συ νό ρων α πό εν δε χό με νες 
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στρα τιω τι κές α πει λές (δύ να μη τα χεί ας ε πέμ βα σης του ΝΑ ΤΟ, Τουρ κί α, ISIS…) 
κι έ να υ πο τυ πώ δες νό μι σμα, για να ε ξυ πη ρε τεί τις ει σα γω γι κές α νά γκες του 
λα ού (ε κτός κι αν κά ποιος νο μί ζει πως γί νε ται πό λε μος χω ρίς πε τρέ λαιο) ή το 
συ ναλ λαγ μα τι κό α πό θε μα του του ρι σμού (ε κτός αν α πα γο ρεύ σου με τον του ρι-
σμό ή τα ΐ ζου με τζά μπα τους Γερ μα νούς που α γα πά νε τα νη σιά μας) και στρα-
τιω τι κο ποι η μέ νες πο λι το φυ λα κές που θα α να λαμ βά νουν την υ πε ρά σπι ση της 
ε πα νά στα σης και την α σφά λεια του λα ού (ε κτός κι αν πι στεύ ου με ό τι η διά χυ ση 
του δια φω τι σμού στους λα ούς της Ν.Α. Με σο γεί ου εί ναι τέ τοια που θα ε πι λύ ο-
νται ά με σα και πο λι τι σμέ να ό λες οι α ντι δι κί ες)”.

Σε μια κα τά στα ση κοι νω νι κής ρευ στό τη τας, πο λι τι κής α στά θειας και βα θιάς 
κα πι τα λι στι κής κρί σης [4] κά θε συμ φω νί α εί ναι εύ θραυ στη. Σε μια ε πο χή που 
οι μνη μο νια κές κυ βερ νή σεις πέ φτουν η μί α πί σω α πό την άλ λη και τα φτω χά 
στρώ μα τα κα ταρ ρα κώ νο νται χρό νο με το χρό νο, η ε πα γρύ πνη ση του κι νή μα τος 
και η υ πο χρέ ω σή του να δί νει λύ σεις και να ορ γα νώ νει τον α γώ να φα νε ρώ νο-
νται ε ντο νό τε ρες α πό πο τέ. 

Χα ρί ζο ντας το Ο ΧΙ στα τυ χο διω κτι κά παι χνί δια του ΣΥ ΡΙ ΖΑ και στον διαρ κή 
ο πορ του νι σμό της Λα ϊ κής Ε νό τη τας δεν σκά βου με α πλά τον τα ξι κό μας λάκ κο, 
υ πο νο μεύ ου με την ί δια την πο λι τι κή μας υ πό στα ση, του κό σμου του α γώ να, 
του α να τρε πτι κού κι νή μα τος. Βα δί ζο ντας σε κι νού με νη άμ μο, με τα δε δο μέ να 
να με τα βάλ λο νται διαρ κώς εις βά ρος των α πό κά τω, οι στιγ μές των αρ νή σε ων, 
οι στιγ μές του Ο ΧΙ, δεν υ πάρ χει το πε ρι θώ ριο α πλά να γεν νιού νται και α πλά να 
πε θαί νουν. Πρέ πει να εί μα στε ε κεί, να κρα τά με ζω ντα νή ο ποια δή πο τε σπί θα 
ξε σπά ει, να την α πλώ νου με προς ό φε λος των προ λε τα ρια κών συμ φε ρό ντων. 

Και για να τα κα τα φέ ρου με χρεια ζό μα στε γε ρή α ντι κα πι τα λι στι κή α ντι ι μπε ρια-
λι στι κή ορ γά νω ση, που θα συ σπει ρώ σει και θα ορ γα νώ σει προς ε πα να στα τι κές 
κα τευ θύν σεις την εν στι κτώ δη τα ξι κή α ντί δρα ση σε κά θε μορ φή υ πο τί μη σης 
των ζω ών μας. Ε πα να στα τι κό φο ρέ α που θα ε πι δεί ξει α ντο χή, πει θαρ χί α, 
στα θε ρό τη τα, ε νό τη τα θέ λη σης. Εί ναι α να γκαί α η υ πε ρά σπι ση των λα ϊ κών 
συμ φε ρό ντων και η ορ γά νω ση των ά με σων υ λι κών α να γκών των φτω χό τε-
ρων κοι νω νι κών στρω μά των, μιας και πά νω σ’ αυ τές χτί ζο νται οι α πα ραί τη τες 
προ ϋ πο θέ σεις για την κοι νω νι κή ε πα νά στα ση. Χρειά ζο νται οι δο μές και οι δρά-
σεις που θα ε μπνεύ σουν αυ το πε ποί θη ση, θα δη μιουρ γή σουν τους ι δε ο λο γι κούς 
και υ λι κούς ό ρους για μια ε πα να στα τι κή αλ λα γή των συ σχε τι σμών ε ντός και 
ε κτός Ελ λά δας. Με δο μές κοι νω νι κής αλ λη λεγ γύ ης, αλ λά και ά με σης υ λι κής 
σύ γκρου σης με το κε φά λαιο και το κρά τος του, και με τη δια λε κτι κή σύμ φυ ση 
αυ τών, μπο ρεί να σχε δια στεί στην πρά ξη έ να ε νιαί ο και συ νο λι κό ε πα να στα-
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τι κό σχέ διο για την (α να πό φευ κτα έ νο πλη) α να τρο πή της α στι κής τά ξης, για 
το τσά κι σμα του κρα τι κού μη χα νι σμού και τη ρή ξη με τον ι μπε ρια λι σμό. Δί χως 
αυ τές τις προ ϋ πο θέ σεις η συν θη μα το λο γί α για ε πα νά στα ση, α ναρ χί α ή κομ-
μου νι σμό μέ νει α φη ρη μέ νη, κε νή πε ριε χο μέ νου.

Κι αυ τό δεν α φο ρά μια πο λι τι κή ο μά δα, μια συ νέ λευ ση ή έ να πε ριο δι κό. Μο νά-
χα τρο χιο δει κτι κές βο λές μπο ρούν να ρί ξουν αυ τές οι δο μές. Αυ τή τη σκλη ρή 
δου λειά ο φεί λει να την κά νει το ε πα να στα τι κό κί νη μα στο σύ νο λό του, ξε φεύ-
γο ντας α πό τις πα θο γέ νειες της ε σω στρέ φειας και του σε χτα ρι σμού, αλ λά και 
α πό τον ι δε ο λο γι κό και πο λι τι κό ε γκλω βι σμό της α ντί λη ψης για δή θεν “νη σί δες 
ε λευ θε ρί ας” ε ντός του κα πι τα λι στι κού πλαι σί ου. Την ι στο ρί α, πέ ρα α πό το να 
τη ζού με, ο φεί λου με και να την κα θο ρί ζου με και ό χι α πλώς να πε ρι μέ νου με να 
τη δια βά σου με.  Μό νο έ τσι θα α πο κτή σει πραγ μα τι κή υ λι κή υ πό στα ση το πα λιό 
κα λό σύν θη μα: Ι στο ρί α Ερ χό μα στε!

Αρ χές Ο κτώ βρη 2015

Σημειώσεις:
 
[1] Α με ρι κά νι κο think tank που, ό πως το ί διο ση μειώ νει στην ι στο σε λί δα του, 
“η α πο στο λή μας εί ναι να διε ξά γου με υ ψη λής ποιό τη τας, α νε ξάρ τη τη έ ρευ να 
και με βά ση αυ τήν την έ ρευ να να πα ρέ χου με και νο τό μες πρα κτι κές συ στά-
σεις με τρεις γε νι κούς στό χους: 1) Ε νί σχυ ση της α με ρι κά νι κης δη μο κρα τί ας, 2) 
Ε νί σχυ ση της οι κο νο μι κής και κοι νω νι κής ευ η με ρί ας, της α σφά λειας και των 
ευ και ριών ό λων των Α με ρι κα νών, 3) Ε ξα σφά λι ση ε νός πιο α νοι χτού, α σφα-
λούς, ευ η με ρού ντος διε θνούς συ στή μα τος συ νερ γα σί ας”. Ι δρύ θη κε το 1916 
και σή με ρα έ χει πρό ε δρο τον Στρο μπ Τάλ μποτ, υ φυ πουρ γό Ε ξω τε ρι κών στην 
κυ βέρ νη ση Μπιλ Κλί ντον.  

[2] Συ νέ λευ ση α ναρ χι κών κομ μου νι στών για την τα ξι κή α ντε πί θε ση ε νά ντια 
στην Ε Ε: Με α φορ μή την ε παί σχυ ντη συμ φω νί α του Eurogroup, Μάρ της 2015.

[3] Το τε λευ ταί ο διά στη μα, πε ρισ σό τε ρο α πό κά θε άλ λη φο ρά, έ γι νε σα φές 
πως η Χρυ σή Αυ γή λει τουρ γεί ως ε φε δρεί α του συ στή μα τος, κά νο ντας κι αυ τή 
στρο φή στη realpolitik, ό πως ό λα τα α κρο δε ξιά  μορ φώ μα τα της Ευ ρώ πης 
που φεύ γουν α πό το πε ρι θώ ριο κερ δί ζο ντας μια διό λου ευ κα τα φρό νη τη θέ ση 
στην κε ντρι κή πο λι τι κή σκη νή.  Χα ρα κτη ρι στι κά εί ναι τα ό σα εί πε ο γ.γ. της ΧΑ 
Νί κος Μι χα λο λιά κος σε συ νέ ντευ ξή του στο στο bankingnews.gr στις 22 Ιού νη. 
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Σε ε ρώ τη ση ε άν η κυ βέρ νη ση πά ει σε ρή ξη με τους δα νει στές ο φύ ρερ α πά ντη-
σε: “Θα πρό κει ται για μια ε γκλη μα τι κή ε νέρ γεια εις βά ρος του έ θνους. (...) Θα 
εί ναι ε γκλη μα τι κό λά θος για τον ΣΥ ΡΙ ΖΑ, ε γκλη μα τι κό λά θος των α ρι στε ρών 
εις βά ρος της πα τρί δας”. Ε νώ σε ε ρώ τη ση για την πα ρα μο νή ή ό χι της Ελ λά δας 
στην ευ ρω ζώ νη α πά ντη σε: “Το ευ ρώ το έ χου με πλη ρώ σει πα νά κρι βα, το έ χου-
με χρυ σο πλη ρώ σει. Δεν τους χρω στά με αλ λά μας χρω στά νε. Αν φύ γου με α πό 
το ευ ρώ τώ ρα θα  κά νου με δώ ρο στους ευ ρω παί ους δα νει στές μας. Η δραχ μή 
εί ναι ε θνι κός τε λι κός στό χος, αλ λά ό χι τώ ρα. Για να υ πάρ ξει ε θνι κό νό μι σμα θα 
πρέ πει να υ πάρ χει αυ τάρ κης ε θνι κή πα ρα γω γή. Η Ελ λά δα έ χει κα τε στραμ μέ νη 
ε θνι κή πα ρα γω γή, ά ρα δεν μπο ρεί να έ χει ε θνι κό νό μι σμα. Η Ελ λά δα δεν έ χει 
ε πι λο γή αυ τή τη στιγ μή. Για την Ελ λά δα υ πάρ χει μό νο ευ ρώ και με σκλη ρούς 
ό ρους”.

Και την ί δια ώ ρα που η ΧΑ δέ χο νταν το πλαί σιο συμ με το χής της Ελ λά δας στην 
Ε Ε και την ευ ρω ζώ νη “με σκλη ρούς ό ρους”, δια τη ρού σε το λα ϊ κί στι κο α ντι μνη-
μο νια κό της προ φίλ προ τάσ σο ντας (χω ρίς ι διαί τε ρη θέρ μη εί ναι η α λή θεια) 
έ να κάλ πι κο Ο ΧΙ στο δη μο ψή φι σμα και κά νο ντας θε α τρι νι σμούς στο κοι νο βού-
λιο σκί ζο ντας μνη μό νια. Και με το που τέ λειω σε το δη μο ψή φι σμα και προ κη-
ρύ χθη καν ε κλο γές, ε πέ στρε ψε ξα νά με πά θος στη realpolitik. Έ τσι, με νέ α του 
προ ε κλο γι κή συ νέ ντευ ξη ο Μι χα λο λιά κος α πο δέ χθη κε πλή ρως την πρόσ δε ση 
της Ελ λά δας με την Ε Ε, με πρό σχη μα πως η διάρ θρω ση της ελ λη νι κής οι κο νο-
μί ας ε δώ και 34 χρό νια εί ναι ταυ τι σμέ νη με την Ε Ε.  Ταυ τό χρο να ε πα νέ λα βε και 
τη θέ ση του για πα ρα μο νή της Ελ λά δας στην ευ ρω ζώ νη, ε νώ σαν σύγ χρο νος 
νε νέ κος δή λω σε για τις γερ μα νι κές πο λε μι κές ε πα νορ θώ σεις: “εί ναι θέ μα πο λύ 
σο βα ρό, υ πάρ χει πρό βλη μα, εί χαν δώ σει κά ποια χρή μα τα ε κεί με τις α πο ζη-
μιώ σεις και υ πάρ χει κι έ να πρό βλη μα λο γι κό. Σου λέ ει ο άλ λος: κα λά, ρε παι-
διά, θυ μη θή κα τε με τά α πό 70 χρό νια;”.

Το γε γο νός πως η Χρυ σή Αυ γή α πο τε λεί χρυ σή ε φε δρεί α του κε φα λαί ου, το 
ε πι βε βαί ω σε ο φύ ρερ με ό σα εί πε σε α κό μα μια προ ε κλο γι κή συ νέ ντευ ξή του 
στο bankingnews.gr  στις 14 Σε πτέμ βρη: “Η Ελ λά δα εί ναι μια φτω χή χώ ρα 
αλ λά με ο ρι σμέ νους πο λύ πλού σιους αν θρώ πους. Πρέ πει να πεί σου με αυ τούς 
τους αν θρώ πους να έρ θουν στην Ελ λά δα, ό σοι εί ναι στο ε ξω τε ρι κό. Να τους 
α πο δεί ξου με ό τι δεν εί μα στε πο λι τι κοί α πα τε ώ νες. Να τους δώ σου με κί νη τρα, 
φο ρο λο γι κές α παλ λα γές, να τους προ σφέ ρου με για χρό νια στα θε ρό κα θε στώς 
φο ρο λο γί ας…”. Και πα ρα κά τω: “Στο ε ξω τε ρι κό υ πάρ χουν πολ λά χρή μα τα που 
θα μπο ρού σαν να ε πα να πα τρι στούν στην Ελ λά δα, αρ κεί να υ πάρ χει ξε κά θα ρο 
κα θε στώς φο ρο ε λα φρύν σε ων και υ πο χρε ώ σε ων. Νέ α συμ φω νί α με τα ξύ μιας 
σο βα ρής Ελ λά δος και των ε πι χει ρη μα τιών της ε ντός και ε κτός Ελ λά δος”. Ό σα, 



λοι πόν, α ντι μνη μο νια κά φύ κια κι αν που λά ει η ΧΑ, η στά ση της κι ο ρό λος της 
γί νο νται ο λο έ να και πιο σα φείς...

[4] Ει δι κά μέ σα σε μια ευ ρω πα ϊ κή οι κο νο μί α σε πα ρα τε τα μέ νη στα σι μό τη τα, 
σε μια ελ λη νι κή ό που ό λοι οι πα ρα γω γι κοί και μα κρο οι κο νο μι κοί δεί κτες εί ναι 
αρ νη τι κοί και σε έ να πα γκό σμιο πε ρι βάλ λον σύ γκρου σης, που κα θο ρί ζε ται α πό: 
1) Την α ντί θε ση του ευ ρω α τλα ντι κού στρα το πέ δου με τις BRICS. 2) Τη δια πά λη 
των Η ΠΑ και της Γερ μα νί ας για την η γε μο νί α στην Ευ ρώ πη. 3) Την προ σπά θεια 
της Γαλ λί ας και της Ι τα λί ας για χα λά ρω ση της δη μο σιο νο μι κής και νο μι σμα-
τι κής πο λι τι κής μέ σα στην Ο ΝΕ και τη με γα λύ τε ρη ε πι βά ρυν ση της Γερ μα νί ας, 
μέ σω της Ε ΚΤ, στη δια χεί ρι ση της κρί σης. 
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“Σφηκοφωλιά”τουΔημήτρηΚουφοντίνα

21 Νο εμ βρί ου 2015

Ο Ε. Σνό ου ντεν, πρώ ην μέ λος της NSA και ι δρυ τής των Wikileaks, α πο κά λυ ψε 
τον Ιού λιο του 2014 ό τι το ISIS δη μιουρ γή θη κε α πό τις μυ στι κές υ πη ρε σί ες των 
Η ΠΑ, της Βρε τα νί ας και του Ισ ρα ήλ. Μά λι στα ο ί διος ο αρ χη γός του ISIS, ο Μπα-
γνά ντι, εκ παι δεύ τη κε ε ντα τι κά ε πί έ ναν χρό νο α πό τη Μο σά ντ, α νά με σα στα 
άλ λα και στη θε ο λο γί α και τη ρη το ρι κή.

Ο ρό λος που εί χαν δώ σει στο ISIS ή ταν η στρα το λό γη ση μι σθο φό ρων α πό ό λον 
τον κό σμο, με σκο πό τη συμ βο λή του στην α να τρο πή του Ά σα ντ, και την εκ πλή-
ρω ση των γε νι κό τε ρων γε ω πο λι τι κών σκο πών τους στη Μέ ση Α να το λή. Εί χαν 
ο νο μά σει κω δι κά το ISIS “Σφη κο φω λιά”.

Η ο νο μα σί α αυ τή α πο δεί χτη κε τρο μα κτι κά εύ στο χη. Με την αρ χι κή χρη μα το-
δό τη ση και τρο φο δό τη ση με ό πλα α πό τους δυ τι κούς ι μπε ρια λι σμούς (α νά με σά 
τους και τον γαλ λι κό), τη διαρ κή ε νί σχυ ση α πό τους υ πε ρα ντι δρα στι κούς συμ-
μά χους των Δυ τι κών στην πε ριο χή, και στο κε νό που ά φη σε η α πο τυ χί α των 
διά φο ρων συμ μο ριών που ο νο μά στη καν “α ντάρ τες”, η σφη κο φω λιά θέ ριε ψε.
Το μι κρό τέ ρας του ISIS, που εί χε ε κτρα φεί α πό το με γά λο τέ ρας του ι μπε ρια λι-
σμού, αυ το νο μή θη κε σε με γά λο βαθ μό. Στο εύ φο ρο έ δα φος του φο ντα με ντα-
λι σμού που λί παι ναν οι γε νο κτο νί ες να ζι στι κού τύ που των ι σχυ ρών της γης, 
οι ο ποί οι στό χευαν τους πλού σιους φυ σι κούς πό ρους της Μέ σης Α να το λής, το 
βάρ βα ρο ISIS γι γα ντώ θη κε. Η σφη κο φω λιά στρά φη κε ε να ντί ον (ο ρι σμέ νων, 
μό νο...) α πό τους δη μιουρ γούς της, ό πως πρό σφα τα στο Πα ρί σι.

Χτύ πη σαν α μά χους, στο ό νο μα μιας α ντα πό δο σης της ι μπε ρια λι στι κής βί ας, με 
την εκ με τάλ λευ ση της διά θε σης για εκ δί κη ση των κα θη μαγ μέ νων και λε η λα-
τη μέ νων λα ών της Μέ σης Α να το λής, με τη χρη σι μο ποί η ση της ορ γής και της 
α πελ πι σί ας των ε ξα θλιω μέ νων και πε ρι θω ριο ποι η μέ νων νέ ων στα υ πο βαθ μι-
σμέ να προ ά στια.

Η βαρ βα ρό τη τα του μι κρού τέ ρα τος του ISIS ό μως δεν κα λύ πτει ού τε δι καιώ νει 
τη θη ριω δί α του με γά λου ι μπε ρια λι στι κού κτή νους. Που συ νε χί ζει τη γε νο κτο-
νί α και τη λε η λα σί α στο ε ξω τε ρι κό, αλ λά και τη στρα τιω τι κο ποί η ση στο ε σω-
τε ρι κό. Που συ νε χί ζει να δη μιουρ γεί και να ε κτρέ φει τέ ρα τα. Που συ νε χί ζει να 
σπέρ νει α νέ μους, για να θε ρί ζει τις θύ ελ λες της α πελ πι σί ας και της εκ δί κη σης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πε δί ον του Ά ρε ως, πλα τεί α Βι κτω ρί ας, Ει δο μέ νη, Μυ τι λή νη, Κως…

Δεν εί ναι α πλώς ση μεί α που συ να ντιού νται “αν θρώ πι να δρά μα τα” με τη 
“φι λαν θρω πί α” του συρ φε τού α πό τις ΜΚΟ μέ χρι τα ΜΜΕ. Εί ναι η συ νέ χι ση του 
πο λέ μου με άλ λα μέ σα. Εί ναι με ρι κά α κό μα πε δί α μά χης που α να πτύσ σο νται 
πά νω στα ε ρεί πια χω ρών και αν θρώ πων που α φή νει πί σω της η κα πι τα λι στι κή 
και ι μπε ρια λι στι κή ε πέ λα ση. Εί ναι πε δί α μά χης και πο λυε πί πε δης εκ με τάλ λευ-
σης και α πό σπα σης υ πε ρα ξί ας (πο λι τι κής, οι κο νο μι κής, κοι νω νι κής)  α πό την 
κρα τι κή και θε σμι κή “φι λαν θρω πί α”, α πό τους μι κρούς ή με γά λους γύ πες της 
κερ δο σκο πί ας. 

Η Ευ ρώ πη Φρού ριο έ χει γί νει έ να τε ρά στιο νε κρο τα φεί ο για χι λιά δες κυ νη γη-
μέ νους αν θρώ πους που “α νά με σα στις αλ λη λε πι κα λυ πτό με νες συ μπλη γά δες 
των φε ου δαρ χι κού τύ που το πι κών πο λε μι κών συ γκρού σε ων και των ι μπε ρια-
λι στι κών ε πεμ βά σε ων του δυ τι κού κα πι τα λι σμού, ξε σπι τώ νο νται για να με τα-
τρα πούν σε εξ ο ρι σμού λα θραί ες και πα ρά νο μες ζω ές… Κι άλ λοι, χτυ πη μέ νοι 
α πό την α νι σό με τρη α νά πτυ ξη του κα πι τα λι σμού και τη συ γκέ ντρω ση του 
κοι νω νι κού πλού του στα χέ ρια ε λά χι στων, κα τα δι κα σμέ νοι στη λι μο κτο νί α και 
την ε ξα θλί ω ση, θα προ σπα θή σουν να βρουν διέ ξο δο ε πι βί ω σης στον πρω το κο-
σμι κό πα ρά δει σο”[1]. Και οι πιο “τυ χε ροί”, που θα τα κα τα φέ ρουν να πε ρά σουν 
στον “πα ρά δει σο” της Δύ σης, θα έρ θουν α ντι μέ τω ποι με το δο μι κό κρα τι κό 
ρα τσι σμό, με τη θε σμι κή και ε ξω θε σμι κή βί α, με τα πο γκρόμ του κρά τους ή τις 
ε πι θέ σεις των φα σι στών, με τον ε γκλει σμό στα σύγ χρο να στρα τό πε δα συ γκέ-
ντρω σης και εν τέ λει με μια ο λό κλη ρη δια δι κα σί α τε χνη τής πα ρα νο μο ποί η σης 
και α πα ξί ω σης της ερ γα σια κής τους δύ να μης.

Πέ ρα α πό την αυ το νό η τη αλ λη λεγ γύ η μας στους αν θρώ πους αυ τούς, που 
εκ φρά ζε ται με τη δη μιουρ γί α υ πο δο μών πα ρο χής υ λι κής στή ρι ξης, πρέ πει να 
ε ξε τά σου με και την ευ ρύ τε ρη πο λι τι κή που δη μιουρ γεί την κα τά στα ση αυ τή, 
ε πι διώ κο ντας ως α πώ τε ρο στό χο τη δη μιουρ γί α ε νός διε θνι στι κού με τώ που 
α νά σχε σης της κα πι τα λι στι κής και ι μπε ρια λι στι κής ε πέ λα σης. Αλ λιώς η αλ λη-
λεγ γύ η μας θα εκ πέ σει σε έ ναν α πλό αν θρω πι σμό, που εί ναι α να γκαί ος στη 
βά ση του, αλ λά μη ι κα νός α πό μό νος του να δώ σει πραγ μα τι κές λύ σεις σε έ να 
γι γα ντιαί ο ζή τη μα. Στο άρ θρο αυ τό θα δού με τη μί α α πό τις πολ λές ό ψεις της 
ι μπε ρια λι στι κής ε πί θε σης ε να ντί ον των φτω χών, αυ τή της ό ξυν σης της α ντι με-
τα να στευ τι κής πο λι τι κής και της στρα τιω τι κο ποί η σης της συ νο ρια κής φύ λα ξης 
της Ε Ε.
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ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣΒΙΑΙΗΣΑΠΟΤΡΟΠΗΣΚΑΙΚΛΙΜΑΚΩΣΗΤΗΣΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

“Ό λα βρί σκο νται, βέ βαια, στα χέ ρια των κρα τών με λών και στο κα τά πό σο 
θέ λουν να προ σπα θή σουν και ι διαί τε ρα στις στρα τιω τι κές ε πι χει ρή σεις” 
Wolfgang Wosolsobe, Γε νι κός Διευ θυ ντής του Στρα τιω τι κού Ε πι τε λεί ου της Ε Ε. 

Πά νω α πό 2.500 άν θρω ποι έ χα σαν τη ζω ή τους στους πρώ τους εν νιά μή νες του 
2015, προ σπα θώ ντας να δια σχί σουν τα υ δά τι να σύ νο ρα της Ευ ρώ πης. Μό νο στις 
19 Α πρί λη, με τά το ναυά γιο σκά φους στα α νοι χτά της Λα μπε ντού ζα, σκο τώ θη-
καν 900 άν θρω ποι, με τα ξύ των ο ποί ων και 50 παι διά. Η ρα γδαί α αύ ξη ση των 
ναυα γί ων στη Με σό γειο κά θε άλ λο πα ρά τυ χαί α εί ναι. Η βί αι η φτω χο ποί η ση 
των χω ρών της κα πι τα λι στι κής πε ρι φέ ρειας και οι ποι κι λό τρο πες, έμ με σες ή 
ά με σες, δυ τι κές ε πεμ βά σεις στη Μέ ση Α να το λή (κυ ρί ως σε Λι βυ ή και Συ ρί α 
σή με ρα, και σε Ι ρακ κι Αφ γα νι στάν στο πρό σφα το πα ρελ θόν) δη μιούρ γη σαν 
και δη μιουρ γούν έ να αυ ξη μέ νο κύ μα με τα να στευ τι κών ρο ών, ε νώ η ύ παρ ξη 
φρα χτών (ό πως αυ τός του Έ βρου) προ κα λεί την αύ ξη ση τους μέ σω θά λασ-
σας. Ταυ τό χρο να βρί σκε ται σε ε ξέ λι ξη μια ε πι χεί ρη ση βί αι ης α πο τρο πής της 
ει σό δου των με τα να στευ τι κών ρο ών α πό την Ευ ρώ πη Φρού ριο. Η Ελ λά δα έ χει 
α να δει χθεί σε “πρώ τη γραμ μή ά μυ νας” του ευ ρω φρου ρί ου, ε νώ οι βαλ κα νι κές 
χώ ρες ο λο έ να και ε ντεί νουν τη στρα τιω τι κο ποί η ση και την ε πι θε τι κό τη τά τους 
ε νά ντια στους πρό σφυ γες και τους με τα νά στες.
 
Στις 17 Σε πτεμ βρί ου η κρο α τι κή α στυ νο μί α δο λο φό νη σε στην πό λη Σι ντ, στα 
σύ νο ρα με τη Σερ βί α, έ ναν σύ ρο πρό σφυ γα, ε νώ η πρό ε δρος της χώ ρας Κο λί-
ντα Γκρά μπαρ-Κι τά ρο βιτ ς έ θε σε σε ε τοι μό τη τα τις έ νο πλες δυ νά μεις, ώ στε να: 
“προ στα τεύ σουν τα ε θνι κά σύ νο ρα α πό την πα ρά νο μη με τα νά στευ ση”. Στο ί διο 
μή κος κύ μα τος και το σλο βέ νι κο κοι νο βού λιο, που α πο φά σι σε την ε νερ γό τε ρη 
συ νερ γα σί α της α στυ νο μί ας με τις έ νο πλες δυ νά μεις ε να ντί ον των “ει σβο λέ ων” 
με τα να στών. Η Βουλ γα ρί α, η ο ποί α α κο λού θη σε την Ουγ γα ρί α στο χτί σι μο τεί-
χους α νά σχε σης των με τα να στευ τι κών ρο ών, έ χει ει σά γει στο δη μό σιο διά λο γο 
τη χρή ση στρα τιω τι κών μέ σων για την “προ ά σπι ση των συ νό ρων α πό τους 
πρό σφυ γες”.  Η ε ντει νό με νη κα τα σταλ τι κή πο λι τι κή του βουλ γά ρι κου κρά τους 
ο δή γη σε στις 15 Ο κτώ βρη στο θά να το αφ γα νού με τα νά στη σε ε πι χεί ρη ση της 
α στυ νο μί ας για τη σύλ λη ψη 54 αν θρώ πων που “διέ σχι σαν πα ρά νο μα τα κρα-
τι κά σύ νο ρα”, ό πως εί πε ο πρω θυ πουρ γός της χώ ρας Ρό σεν Πλέβ νε λιεφ. Στην 
Ει δο μέ νη οι συ νο ριο φύ λα κες και η στρα τιω τι κή α στυ νο μί α της FYROM, αλ λά 
και η ελ λη νι κή α στυ νο μί α, έ χουν χρη σι μο ποι ή σει ουκ ο λί γες φο ρές ω μή βί α 
ε να ντί ον των προ σφύ γων που συ νω στί ζο νται στα σύ νο ρα. Η ει κό να α κό μα και 
τε θω ρα κι σμέ νων ο χη μά των έ τοι μων για χρή ση ε να ντί ον της “με τα να στευ τι-
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κής α πει λής” ε σω τε ρι κεύ ει α κό μα πα ρα πά νω την α να βάθ μι ση της στρα τιω τι-
κο ποί η σης. Στην Ουγ γα ρί α οι αρ χές χτί ζουν, με την κα τα να γκα στι κή ερ γα σί α 
των φυ λα κι σμέ νων, έ να α δια πέ ρα στο σι δε ρό φρα χτο τεί χος μή κους 177 χλμ στα 
σύ νο ρα με τη Σερ βί α, ε νώ ε τοι μά ζουν κι έ να α ντί στοι χο τεί χος στα σύ νο ρα με 
τη Ρου μα νί α. Η α κρο δε ξιά κυ βέρ νη ση του Βί κτορ Όρ μπαν χα ρα κτη ρί ζει τους 
πρό σφυ γες ως “ει σβο λείς” και τους ε ξα πα τά υ πο σχό με νη πως θα τους ο δη γή-
σει προς την Αυ στρί α με τρέ να και α ντ’ αυ τού τους φυ λα κί ζει τε λι κά σε στρα-
τό πε δα συ γκέ ντρω σης. Ο ί διος ο ούγ γρος πρω θυ πουρ γός, σε έ να ρα τσι στι κό και 
αυ ταρ χι κό ντε λί ριο, δή λω σε για την ό ξυν ση της κα τα σταλ τι κής πο λι τι κής της 
ουγ γρι κής α στυ νο μί ας: “Μι λά με για αν θρώ πους που αρ νού νται να συ νερ γα-
στούν με τις ουγ γρι κές αρ χές. Κά ποιοι ε πι τί θε νται στους α στυ νο μι κούς και τους 
ρί χνουν α ντι κεί με να. Λαμ βά νο ντας υ πό ψη ό τι βρι σκό μα στε α ντι μέ τω ποι με μια 
ε ξέ γερ ση πα ρά νο μων με τα να στών, η α στυ νο μί α έ χει κά νει ε ξαι ρε τι κή δου λειά. 
Δεν έ χει χρη σι μο ποι ή σει υ περ βο λι κή βί α. Α πό τις 15 Σε πτεμ βρί ου, οι ουγ γρι κές 
αρ χές δεν θα α νέ χο νται ό ποιον προ σπα θεί να εισβάλει στη χώ ρα μας”.

Α κό μα πιο εν δει κτι κά, ό μως,  για τις μα ζι κές δο λο φο νί ες που προ κα λού νται 
α πό την πο λι τι κή α πο τρο πής του ευ ρω φρου ρί ου εί ναι τα ό σα συμ βαί νουν στις 
ελ λη νι κές α κτές, στην “πρώ τη γραμ μή ά μυ νας”. Με τά την ε πι χεί ρη ση Α σπί δα 
του ελ λη νι κού κρά τους το κα λο καί ρι του 2012, με την κα τα σκευ ή του φρά χτη 
στον Έ βρο και την αυ ξη μέ νη α στυ νο μι κή ε πι τή ρη ση στα χερ σαί α σύ νο ρα με την 
Τουρ κί α, οι με τα να στευ τι κές ρο ές σπρώ χθη καν σε πιο ε πι σφα λείς θα λάσ σιες 
ο δούς στο Αι γαί ο. Α κό μα κι ε κεί, ό μως, ε ξε λίσ σε ται έ νας βρώ μι κος, ύ που λος 
και πο λύ νε κρος πό λε μος. 

Σύμ φω να με κα ταγ γε λί ες της γερ μα νι κής ΜΚΟ Watch the Med [2], έ χουν κα τα-
γρα φεί μό νο σε λί γες μέ ρες του Ιού λη του 2015 του λά χι στον τέσ σε ρα πε ρι στα-
τι κά ε πι χει ρή σε ων δο λιο φθο ράς ε να ντί ον σκα φών στα ο ποί α ε πε νέ βαι ναν 
πρό σφυ γες. Στις 26 Ιού λη “ά γνω στοι” α φαί ρε σαν μη χα νή σκά φους έ ξω α πό τη 
Χί ο και το α πώ θη σαν προς την Τουρ κί α. Μια μέ ρα αρ γό τε ρα έ ξω α πό τη Λέ σβο 
σκά φος με 54 αφ γα νούς πρό σφυ γες δέ χθη κε ε πί θε ση α πό “α γνώ στους”, οι 
ο ποί οι, α φού πλεύ ρι σαν το φου σκω τό, το τρύ πη σαν και α φαί ρε σαν τη μη χα-
νή. Στις 31 Ιού λη κα τα γρά φη κε α νά λο γο πε ρι στα τι κό έ ξω α πό τη Σά μο, ε νώ μια 
μέ ρα αρ γό τε ρα α φαι ρέ θη καν καύ σι μα σε σκά φος έ ξω α πό τη Λέ σβο.

Στις 11 Αυ γού στου σύ ροι πρό σφυ γες που δια σώ θη καν α πό το τουρ κι κό λι με νι κό 
κα τήγ γει λαν πως το ελ λη νι κό λι με νι κό στα μά τη σε το σκά φος που ε πέ βαι ναν 
και τους α νά γκα σε να α δειά σουν τα καύ σι μα ε γκα τα λεί πο ντάς τους α βο ή θη-
τους. Στις αρ χές του Σε πτέμ βρη βί ντε ο του CBS α πο τύ πω νε άν δρα του ελ λη νι-
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κού λι με νι κού να βγά ζει την τά πα α πό φου σκω τή λέμ βο, ε νώ δυο σύ ροι πρό-
σφυ γες κα τήγ γει λαν στην Daily Mail πως στε λέ χη των Ει δι κών Δυ νά με ων της 
ελ λη νι κής α κτο φυ λα κής χτυ πούν, λη στεύ ουν και α φή νουν α βο ή θη τους τους 
πρό σφυ γες που ε ντο πί ζουν στη θά λασ σα.

Στις 9 Ο κτώ βρη α νά λο γο πε ρι στα τι κό ε πα να λή φθη κε α πό μαυ ρο ντυ μέ νους 
ο πλο φό ρους χω ρίς δια κρι τι κά, που ε πι τέ θη καν σε τέσ σε ρα φου σκω τά σκά φη 
με 200 πρό σφυ γες στο Μό λυ βο της Λέ σβου. Οι κου κου λο φό ροι έ σπα σαν και 
α φαί ρε σαν τις μη χα νές των λέμ βων, οι ο ποί ες έ μει ναν για ο χτώ ώ ρες α κυ-
βέρ νη τες στη θά λασ σα. Σύμ φω να με τον διευ θυ ντή Έ κτα κτων Α να γκών του 
Πα ρα τη ρη τη ρί ου Αν θρώ πι νων Δι καιω μά των Peter Bouckaert, οι δρά στες του 
συ γκε κρι μέ νου, αλ λά και α νά λο γων πε ρι στα τι κών, εί ναι “α κρο δε ξιοί εξ τρε μι-
στές”. Το πι θα νό τε ρο, ό μως, εί ναι οι δρά στες να προ έρ χο νται α πό το λι με νι κό 
(με έ ναν α νε ξα κρί βω το α κό μα βαθ μό ε μπλο κής φα σι στών), μιας και υ πάρ χει 
άρ τια ορ γά νω ση, υ λι κο τε χνι κός ε ξο πλι σμός και στρα τιω τι κού τύ που ε πι χει ρη-
σια κή ι κα νό τη τα.

Φυ σι κά δεν πρό κει ται για “με μο νω μέ να πε ρι στα τι κά”. Εν δει κτι κά και μό νο 
α να φέ ρου με μια α νά λο γη μαρ τυ ρί α που έ γι νε στη Watch the Med: “Ο μάρ-
τυ ρας D. α νέ φε ρε σχε τι κά με ε πι χεί ρη ση ε πα να προ ώ θη σης α πό την ελ λη νι κή 
α κτο φυ λα κή, ό ταν ο ί διος και άλ λοι 32 ε πι βά τες, ό λοι συ ρια κής υ πη κο ό τη τας 
και συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης μιας ε γκύ ου, α να χώ ρη σαν α πό το Τσε σμέ της Τουρ-
κί ας για να φτά σουν στο ελ λη νι κό νη σί της Χί ου με μια λα στι χέ νια βάρ κα το 
βρά δυ της 25ης προς 26η Ο κτω βρί ου 2014. Η ελ λη νι κή α κτο φυ λα κή α νέ κο ψε 
την πο ρεί α του σκά φους και στη συ νέ χεια α κτο φύ λα κες ε πι βι βά στη καν πά νω, 
α φαί ρε σαν το ντε πό ζι το του κι νη τή ρα και τρύ πη σαν το σκά φος. Η α κτο φυ λα κή 
ε γκα τέ λει ψε το σκά φος στα τουρ κι κά χω ρι κά ύ δα τα, χω ρίς κι νη τή ρα και με μια 
τρύ πα στο σκά φος. Οι ε πι βά τες κα τόρ θω σαν να κα λέ σουν την τουρ κι κή α κτο-
φυ λα κή που τους διέ σω σε και τους με τέ φε ρε πί σω στο Τσε σμέ”.

Σύμ φω να με α πόρ ρη το έγ γρα φο, που διέρ ρευ σε τον Ιού λη του 2015, το αρ χη-
γεί ο του λι με νι κού σώ μα τος έ δω σε ε ντο λή προς ό λες τις λι με νι κές αρ χές του 
ΒΑ Αι γαί ου να α πω θούν τα σκά φη με με τα νά στες και να προ χω ρούν σε ά με ση 
α πο τρο πή της ει σό δου τους στα χω ρι κά ύ δα τα της Ελ λά δας, ώ στε να ε πι λαμ-
βά νε ται του θέ μα τος η τουρ κι κή α κτο φυ λα κή. Ό πως κα ταγ γέλ λει η Διε θνής 
Α μνη στί α σε έκ θε σή της, τον Α πρί λη του 2014: “Ο ρι σμέ νες α πό τις α πω θή σεις 
α πο κά λυ πταν πλή ρη πε ρι φρό νη ση για την α σφά λεια των με τα να στών και 
των προ σφύ γων. Άν θρω ποι που προ σπά θη σαν να φτά σουν στην Ελ λά δα δια 
θα λάσ σης κα τήγ γει λαν ό τι τους ρυ μούλ κη σαν ή έ κα ναν κύ κλους γύ ρω τους 
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με τρό πο ε πι κίν δυ νο. Ο ρι σμέ νοι εί παν ό τι τους προ κά λε σαν ε σκεμ μέ να φθο ρές 
στις βάρ κες. Άλ λοι α νέ φε ραν ό τι τους ρυ μούλ κη σαν προς τα τουρ κι κά ύ δα τα 
και στη συ νέ χεια τους ε γκα τέ λει ψαν στη θά λασ σα σε α να ξιό πλο α σκά φη. Τέσ-
σε ρις άν θρω ποι εί παν ό τι α πω θή θη καν α φού εί χαν φτά σει σε ελ λη νι κό νη σί 
σε δύ ο δια φο ρε τι κά πε ρι στα τι κά. Ε κεί νοι που προ σέγ γι σαν τα χερ σαί α σύ νο ρα 
εί παν ό τι δέ χτη καν σω μα τι κή ε πί θε ση α πό α στυ νο μι κούς ή συ νο ρο φύ λα κες. 
Πρό σφυ γες και με τα νά στες που ε ντο πί στη καν στην πε ριο χή του Έ βρου α πό την 
ελ λη νι κή α στυ νο μί α εί παν ό τι τους έ στει λαν πί σω στην τουρ κι κή πλευ ρά του 
πο τα μού Έ βρου με κά τι που συ νή θως πε ρι γρά φουν ως μι κρές πλα στι κές βάρ-
κες” [3]. Έ να α πό τα α πο τέ λε σμα αυ τής της πο λι τι κής α πο τρο πής υ πήρ ξε και η 
τρα γω δί α στο Φαρ μα κο νή σι στις 20 Γε νά ρη του 2014, ό ταν δο λο φο νή θη καν 27 
άν θρω ποι, με τα ξύ των ο ποί ων 8 παι διά. Σύμ φω να με τις μαρ τυ ρί ες των ε πι ζώ-
ντων στην Ύ πα τη Αρ μο στεί α, η βάρ κα ό που ε πέ βαι ναν οι αφ γα νοί πρό σφυ γες 
α να τρά πη κε κα τά τη διάρ κεια ρυ μούλ κη σής της α πό το ελ λη νι κό λι με νι κό. Οι 
πρό σφυ γες α ντι με τώ πι σαν τη βί α των λι με νό μπα τσων και κα τά τη διάρ κεια της 
τρα γω δί ας, ε νώ αρ γό τε ρα δέ χθη καν α πει λές για να μην κά νουν α πο κα λύ ψεις 
για τις αι τί ες που προ κά λε σαν το ναυά γιο.

Ό πως εί ναι φα νε ρό ο πνιγ μός των με τα να στών στα υ δά τι να σύ νο ρα της Ε Ε δεν 
εί ναι μο νά χα “δυ στυ χή μα τα” που προ κα λού νται α πό το μη α ξιό πλο ο των σκα-
φών, αλ λά και πο λι τι κή α πο τρο πής της ει σό δου με τα να στευ τι κών ρο ών μέ σα 
α πό τη δια δι κα σί α στρα τιω τι κο ποί η σης και πο νο πτι κής ε πι τή ρη σης των ευ ρω-
πα ϊ κών συ νό ρων. 

Στις 25 Σε πτέμ βρη, σε έ κτα κτη σύ νο δο κο ρυ φής της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης, α πο-
φα σί στη κε η ε νί σχυ ση και ε πι τά χυν ση της στρα τιω τι κο ποί η σης ως με θό δου 
“ε πί λυ σης” του ζη τή μα τος των με τα να στευ τι κών ρο ών. Ε νι σχύ ο νται πε ρε ταί ρω 
α ντι με τα να στευ τι κές κα τα σταλ τι κές δο μές, ό πως η Ευ ρω α στυ νο μί α, η με θο-
ρια κή δύ να μη τα χεί ας ε πέμ βα σης Frontex και οι μο νά δες φύ λα ξης συ νό ρων 
τα χεί ας ε πέμ βα σης RABIT, ε νώ θα προ χω ρή σει και η ε γκα τά στα ση “κέ ντρων 
ε πι λο γής” (hotspot) στην Ελ λά δα και την Ι τα λί α για τη λή ψη και ταυ το ποί η ση 
δα χτυ λι κών α πο τυ πω μά των, μέ σω του συ στή μα τος φα κε λώ μα τος Eurodac. Στα 
hotspot θα συ ντο νί ζο νται διά φο ρες υ πη ρε σί ες α σφά λειας (Frontex, Europol, 
Eurojust κλπ), και θα α πο φα σί ζε ται ποιοι πρό σφυ γες θα μπαί νουν στο προ-
βλε πό με νο κα θε στώς “προ στα σί ας”, με α πώ τε ρο στό χο τη με τε γκα τά στα σή 
τους και τη χρη σι μο ποί η σή τους ως φθη νή καύ σι μη ύ λη της κα πι τα λι στι κής 
α νά πτυ ξης. Οι υ πό λοι ποι, ό σοι δη λα δή δεν θα θε ω ρεί ται χρή σι μη η ερ γα σια κή 
τους δύ να μη, θα α πε λαύ νο νται. Ου σια στι κά, δη λα δή, θα α πο τε λούν κέ ντρα 
μα ζι κών ε πα να πα τρι σμών οι κο νο μι κών προ σφύ γων. Με τα λό για της γερ μα-



38 / ÌÏËÏÔ

νί δας κα γκε λα ρί ου Μέρ κελ: “ε κεί νοι που χρειά ζο νται προ στα σί α θα την έ χουν 
αλ λά ε κεί νοι που έρ χο νται στη χώ ρα μό νο για οι κο νο μι κούς λό γους θα πρέ πει 
να ξα να φύ γουν”.

Ταυ τό χρο να η στρα τιω τι κή ε πι χεί ρη ση της Ε Ε Eunavfor Med περ νά α πό τις 7 
Ο κτώ βρη στο πρώ το στά διο της “Φά σης 2”, με τά α πό α πό φα ση του Συμ βου λί ου 
Γε νι κών Υ πο θέ σε ων της Έ νω σης στις 14 Σε πτέμ βρη. Σε έ να κρε σέ ντο υ πο κρι σί ας 
η Ε πι τρο πή Πο λι τι κής και Α σφά λειας συμ φώ νη σε να με το νο μα στεί η ε πι χεί ρη-
ση σε “Σο φί α” α πό το ό νο μα που δό θη κε σε βρέ φος που γεν νή θη κε πά νω σε 
γερ μα νι κό πο λε μι κό πλοί ο στις 22 Αυ γού στου 2015 στα α νοι κτά της Λι βύ ης. Στο 
συ γκε κρι μέ νο στά διο της ε πι χεί ρη σης προ βλέ πε ται η δυ να τό τη τα κα τά λη ψης 
με στρα τιω τι κά μέ σα και ε πα να προ ώ θη σης “υ πό πτων” σκα φών που πλέ ουν σε 
διε θνή ύ δα τα. Δια κη ρυγ μέ νος στό χος της ε πι χεί ρη σης εί ναι η α να χαί τι ση του 
κύ μα τος με τα να στευ τι κών ρο ών μέ σω χτυ πη μά των σε πλοί α που υ πάρ χουν 
υ πο ψί ες πως χρη σι μο ποιού νται για δια κί νη ση με τα να στών. Ό πως δή λω σε η 
Ύ πα τη Εκ πρό σω πος της Έ νω σης για Θέ μα τα Ε ξω τε ρι κής Πο λι τι κής και Πο λι-
τι κής Α σφα λεί ας Φε ντε ρί κα Μο γκε ρί νι: “Η ναυ τι κή ε πι χεί ρη ση της Ε Ε περ νά ει 
α πό τη φά ση της συλ λο γής στοι χεί ων στην ε πι χει ρη σια κή και ε νερ γό φά ση 
κα τά των δια κι νη τών αν θρώ πων στις α νοι κτές θά λασ σες.  Η Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση 
έ χει α πο δεί ξει ό τι εί ναι ι κα νή να ε νερ γή σει γρή γο ρα και με σύ μπνοια.  Εί μα στε 
ε νω μέ νοι στις δι πλω μα τι κές μας προ σπά θειες για πο λι τι κή λύ ση στην κρί ση της 
Συ ρί ας και της Λι βύ ης και, σε σύ μπρα ξη με τις χώ ρες κα τα γω γής και διέ λευ σης 
των με τα να στευ τι κών ρο ών, για τη στή ρι ξη των οι κο νο μι κών και κοι νω νι κών 
ε ξε λί ξε ων σε αυ τές τις χώ ρες”. 

Στο σχε δια σμό της τέ ταρ της “σού περ ε πι θε τι κής” φά σης προ βλέ πε ται μέ χρι 
και η α νά πτυ ξη χερ σαί ων δυ νά με ων στη Βό ρεια Α φρι κή και τη Μέ ση Α να το λή. 
Ή δη α πό την 1η Ο κτώ βρη το γερ μα νι κό κοι νο βού λιο ε νέ κρι νε πα νη γυ ρι κά τη 
συμ με το χή του γερ μα νι κού στρα τού με 950 στρα τιώ τες στην ε πι χεί ρη ση Σο φί α, 
πράγ μα που κα θι στά της συμ με το χή της Γερ μα νί ας ως τη με γα λύ τε ρη στρα τιω-
τι κή εκ στρα τεί α της με τά τον πα γκό σμιο πό λε μο, ξε περ νώ ντας τις εκ στρα τεί ες 
στο Αφ γα νι στάν και το Κόσ σο βο. Δεν εί ναι τυ χαί ο άλ λω στε που η Γερ μα νί α, η 
ο ποί α βρι σκό ταν σε έ να ι διό τυ πο κα θε στώς σχε τι κής α πο στρα τι κο ποί η σης με τά 
τον πό λε μο, σή με ρα αυ ξά νει ρα γδαί α τις “α μυ ντι κές” της δα πά νες.

Φυ σι κά ο κίν δυ νος για πολ λα πλα σια σμό των ναυα γί ων και των “πα ρά πλευ ρων 
α πω λειών” κα τά την ε φαρ μο γή της Eunavfor Med εί ναι κά τι που α νη συ χεί την 
Ε Ε, αλ λά μο νά χα στο ε πί πε δο δια χεί ρι σης της ει κό νας της, ό πως μαρ τυ ρούν 
α πόρ ρη τα έγ γρα φα που διέρ ρευ σε το wikileaks. Σε ε σω τε ρι κά έγ γρα φα με η με-
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ρο μη νί α 12 Μα ΐ ου 2015 της υ πη ρε σί ας Ε ξω τε ρι κών Δρά σε ων του Ευ ρω πα ϊ κού 
Συμ βου λί ου (EEAS) προς την Ε πι τρο πή Πο λι τι κής και Α σφά λειας (PSC) α να φέ ρε-
ται η α νά πτυ ξη στρα τιω τι κών δυ νά με ων στη Λι βύ η, και μά λι στα πα ρα κά μπτο-
ντας τις τυ πι κές δια δι κα σί ες και το χρο νο διά γραμ μα του σχε δια σμού λό γω της 
κα τά στα σης έ κτα κτης α νά γκης, ώ στε να γί νουν χερ σαί ες ε πι χει ρή σεις με πρό-
σχη μα τα “δου λε μπο ρι κά κυ κλώ μα τα”: “Το EUMC (Στρα τιω τι κή Ε πι τρο πή της 
Ε Ε) ε κτι μά ό τι μια στρα τιω τι κή ε πι χεί ρη ση CSDP (Κοι νή Πο λι τι κή Α σφά λειας και 
Ά μυ νας), ό πως πα ρου σιά ζε ται στην α να φο ρά Α, εί ναι στρα τιω τι κά α παι τη τι κή 
δε δο μέ νης της ε ξαι ρε τι κά πο λύ πλο κης θα λάσ σιας και χερ σαί ας κα τά στα σης, 
αλ λά στρα τιω τι κά ε φι κτή υ πό το πρί σμα ε νός συ μπα γούς νο μι κού πλαι σί ου και 
δε σμευ τι κών κα νό νων. Μια τέ τοια ε πι χεί ρη ση μπο ρεί να συμ βάλ λει στις προ-
σπά θειες της Ε Ε να α πο διορ γα νώ σει το ε μπο ρι κό μο ντέ λο των δι κτύ ων λα θρε-
μπο ρί ου με τα να στών. Η διάρ κεια της ε πι τυ χί ας της ε πι χεί ρη σης θα ε ξαρ τη θεί 
σε με γά λο βαθ μό α πό την ε φαρ μο γή μιας γνή σιας πε ριε κτι κής προ σέγ γι σης”. 
Στα έγ γρα φα φαί νε ται πως κρί νε ται α πα ραί τη τη η ε γκα θί δρυ ση μη χα νι σμών 
αλ λη λε πί δρα σης, α νταλ λα γής πλη ρο φο ριών και στρα τιω τι κού συ ντο νι σμού με 
άλ λους ορ γα νι σμούς, ό πως ο Ο Η Ε, το ΝΑ ΤΟ, η Α ρα βι κή Έ νω ση, η Europol, η 
Interpol, η Eurosur κλπ. 

Στα  έγ γρα φα, σε α ντί θε ση με τις ε πί ση μες δια ψεύ σεις, εκ φρά ζο νται ευ θέ ως 
οι φό βοι για τη σπί λω ση της φή μης της Ε Ε α πό πι θα νές α πώ λειες α μά χων: 
“Η IMD (Ει σα γω γι κή Στρα τιω τι κή Ο δη γί α) θα πρέ πει ε πί σης να δώ σει έμ φα ση 
στην α νά γκη για προ σε κτι κή βαθ μο νό μη ση της στρα τιω τι κής δρα στη ριό τη τας, 
ι διαί τε ρα ε ντός των λι βυ κών ε σω τε ρι κών υ δά των ή α κτών, ώ στε να α πο φευ-
χθεί η α πο στα θε ρο ποί η ση της πο λι τι κής δια δι κα σί ας με την πρό κλη ση πα ρά-
πλευ ρων α πω λειών, τη δια τα ρα χή νό μι μων οι κο νο μι κών δρα στη ριο τή των ή τη 
δη μιουρ γί α αί σθη σης ό τι δια λέ γου με κά ποια πλευ ρά”. Και για αυ τόν α κρι βώς 
το λό γο α να φέ ρε ται η α να γκαιό τη τα της ε πι κοι νω νια κής δια χεί ρι σης με σκο πό 
την προ ε τοι μα σί α της κοι νής γνώ μης για την α νά λη ψη στρα τιω τι κής δρά σης: 
“Το EUMC α να γνω ρί ζει τον κίν δυ νο η φή μη της Ε Ε να συν δε θεί με ο ποιεσ δή-
πο τε θε ω ρού με νες πα ρα βά σεις α πό τις δυ νά μεις της EE μέ σω κά ποιας δη μό-
σιας πα ρερ μή νευ σης των κα θη κό ντων και των στο χο θε σιών της, ή την πι θα νή 
αρ νη τι κή ε πί δρα ση μιας εν δε χό με νης α πώ λειας ζω ής που θα α πο δο θεί, ορ θά 
ή λαν θα σμέ να, σε α νά λη ψη δρά σης ή την α που σί ας της α πό τη με ριά των 
δυ νά με ων της Ε Ε. Ε πο μέ νως, το EUMC θε ω ρεί ό τι εί ναι α πα ραί τη τη ε ξαρ χής 
μια ευ ρω πα ϊ κή στρα τη γι κή πλη ρο φό ρη σης ώ στε να δο θεί έμ φα ση στο κό πο 
της ε πι χεί ρη σης της Ε Ε και να διευ κο λυν θεί η δια χεί ρι ση των προσ δο κώ με-
νων κα τα στά σε ων. Οι ε πι χει ρή σεις στρα τιω τι κής πλη ρο φό ρη σης θα πρέ πει να 
εί ναι α να πό σπα στο κομ μά τι αυ τής της ευ ρω πα ϊ κής στρα τη γι κής”. Στο πρώ το 
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έγ γρα φο υ πάρ χει και η κυ νι κή ο δη γί α:  “Οι ε πι χει ρή σεις διά σω σης που θα λαμ-
βά νουν χώ ρα κα τά τη διάρ κεια αυ τής της ε πι χεί ρη σης δεν θα πρέ πει να δη μο-
σιο ποιού νται ώ στε να α πο φεύ γε ται η πα ρο χή κι νή τρων στους με τα νά στες.”…

Φυ σι κά, ό λη αυ τή η πο λι τι κή α πο τρο πής και α ντι κι νή τρων θα πρέ πει να διαν-
θί ζε ται και με τον α πα ραί τη το για ε πι κοι νω νια κούς λό γους “πό λε μο ε να ντί ον 
της τρο μο κρα τί ας”. Έ τσι, η Μο γκε ρί νι δηλώνει πως αρ κεί μο νά χα μια μα τιά να 
ρί ξου με στο ε πι χει ρη μα τι κό μο ντέ λο των δου λε μπό ρων και τη ρο ή των χρη-
μά των α πό τη δια κί νη ση για να κα τα λά βου με ό τι ενδέχεται να στη ρί ζουν την 
ι σλα μι κή τρο μο κρα τί α. Και στο ί διο πλαί σιο ο γ.γ. του ΝΑ ΤΟ Γεν ς Στόλ τεν μπερ γκ 
υποστηρίζει πως ενδέχεται με τα ξύ των προ σφύ γων και των με τα να στών να 
κρύ βο νται τρο μο κρά τες. Και α πό κο ντά σι γο ντά ρει κι ο “δι κός μας” Π. Κα μέ νος 
δη λώ νο ντας πως α νά με σα στους με τα νά στες ενδέχεται να δια κι νη θούν τρο-
μο κρά τες α πό την Ελ λά δα προς την Ευ ρώ πη και πιθανόν να συμ βαί νει ή δη! 
Και ό πως μας δι δά σκει και η πρό σφα τη ι στο ρί α, οι δυ τι κοί δεν χρειά ζο νται τις 
πε ριτ τές βε βαιό τη τες. Με τα εν δε χό με να και μό νο μπο ρούν να στή σουν ο λό-
κλη ρες σφα γές. Για ό ποιον ξέ ρει να δια βά ζει πί σω α πό τις προ σε κτι κές δια τυ-
πώ σεις, τα πράγ μα τα εί ναι σα φή: με την ε φαρ μο γή της Eunavfor Med και το 
πρό σχη μα του “πο λέ μου ε να ντί ον των δου λε μπό ρων”, μπαί νει σε και νού ρια 
και πιο α να βαθ μι σμέ νη φά ση ο πό λε μος που έ χει κη ρύ ξει η Ε Ε ε να ντί ον των 
προ σφύ γων και των με τα να στών.

ΤΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΥΣΤΗΜΑΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣΣΥΝΟΡΩΝ(EUROSUR)ΚΑΙΗFRONTEX.

Το ευ ρω κοι νο βού λιο ε νέ κρι νε το σύ στη μα Eurosur στις 9 Ο κτώ βρη του 2013, 
λί γες μέ ρες με τά το θά να το 366 με τα να στών α πό την υ πο σα χά ρια Α φρι κή στα 
α νοι χτά της Λα μπε ντου ζα [4]. Το σύ στη μα έ χει σαν στό χο το συ ντο νι σμό, τη 
δι κτύ ω ση και το μοί ρα σμα πλη ρο φο ριών δια χεί ρι σης συ νό ρων. Σύμ φω να με 
δελ τί ο τύ που της Κο μι σιόν: “Στο πλαί σιο του μη χα νι σμού Eurosur, οι αρ μό διες 
αρ χές των κρα τών με λών για την ε πι τή ρη ση των συ νό ρων (συ νο ριο φύ λα κες, 
α κτο φύ λα κες, α στυ νο μί α, τε λω νεί α και ναυ τι κές δυ νά μεις) θα εί ναι σε θέ ση 
να α νταλ λάσ σουν ε πι χει ρη σια κές πλη ρο φο ρί ες και να συ νερ γά ζο νται με τα ξύ 
τους, με τη Frontex και με τις γει το νι κές χώ ρες. Η αυ ξη μέ νη α νταλ λα γή πλη ρο-
φο ριών και η χρή ση σύγ χρο νης τε χνο λο γί ας ε πι τή ρη σης που ει σά γει το Eurosur 
μπο ρεί ε πί σης να α πο δει χθεί ζω τι κής ση μα σί ας για τη διά σω ση με τα να στών 
που προ σπα θούν να φτά σουν στις α κτές κρα τών με λών της Ε Ε σε μι κρά σκά φη 
που εί ναι α κα τάλ λη λα για το σκο πό αυ τό και τα ο ποί α πο λύ δύ σκο λα μπο ρούν 
να ε ντο πι στούν”.
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Πέ ρα α πό τους δια κη ρυγ μέ νους “αν θρω πι στι κούς” στό χους που ε πι κα λεί ται η 
Ε Ε, στην πραγ μα τι κό τη τα το Eurosur δεν εί ναι “τί πο τα λι γό τε ρο α πό τη δη μιουρ-
γί α ε νός πε ρι πλο κό τα του α ό ρα του πα νο πτι κού συ στή μα τος που θα πα ρα κο-
λου θεί α στα μά τη τα τα ε ξω τε ρι κά σύ νο ρα της Ε Ε, α πό τις Κα νά ριες νή σους έ ως 
και τη Μαύ ρη Θά λασ σα”. Στό χος, ό μως του προ γράμ μα τος δεν εί ναι μο νά χα η 
φύ λα ξη των ευ ρω πα ϊ κών συ νό ρων, αλ λά και “η ει κο νο ποί η ση της κα τά στα-
σης στα ε ξω τε ρι κά σύ νο ρα της Ε Ε, θα λάσ σια, χερ σαί α και ε να έ ρια, σε σχε δόν 
πραγ μα τι κό χρό νο (…) Βα σι κός στό χος του συ στή μα τος εί ναι η τεκ μη ρί ω ση 
της κα τά στα σης σε κε ντρι κό ε πί πε δο, ώ στε να μπο ρεί η Ε πι τρο πή να παίρ-
νει ορ θο λο γι κές α πο φά σεις για την κα τα νο μή των χρη μα το δο τή σε ων ό σο και 
για τη λε γό με νη δια δι κα σί α α ξιο λό γη σης του Σέν γκεν. Ου σια στι κά η Ε πι τρο πή 
δη μιουρ γεί έ να πα νο πτι κό σύ στη μα με το ο ποί ο θα μπο ρεί να κρί νει την πλη ρο-
φο ρί α που της δί νουν τα κρά τη μέ λη σχε τι κά με τις α νά γκες που προ κύ πτουν, 
αλ λά και για το πό σο α πο τε λε σμα τι κά έ χουν υ πάρ ξει στην ε πι τή ρη ση των ε ξω-
τε ρι κών συ νό ρων” [5].  

Αυ τή η δια δι κα σί α δη μιουρ γί ας ε νός high tech πα νο πτι κού συ στή μα τος στα 
σύ νο ρα της Ευ ρώ πης συ νο δεύ ε ται φυ σι κά α πό μια ι διαί τε ρα κερ δο φό ρα οι κο-
νο μί α της ε πι τή ρη σης για έ να ε πι χει ρη μα τι κό/πο λι τι κό/μι λι τα ρι στι κό σύ μπλεγ-
μα. Η α γο ρά της στρα τιω τι κο ποί η σης των ευ ρω πα ϊ κών συ νό ρων έ χει να 
που λή σει μπό λι κα ε μπο ρεύ μα τα: στρα τιω τι κή τε χνο λο γί α αιχ μής, drones, μη 
ε παν δρω μέ να συ στή μα τα ε πι τή ρη σης, λο γι σμι κά α σφά λειας, ρα ντάρ, ει δι κές 
κά με ρες κα τά μή κος των α κτο γραμ μών, ε ξει δι κευ μέ να πλοιά ρια ε πι τή ρη σης 
κλπ. Για να υ πάρ χει και μια αί σθη ση του με γέ θους των τε ρά στιων οι κο νο μι κών 
συμ φε ρό ντων, αρ κεί να α να φέ ρου με πως η Ε Ε θα δια θέ σει α πό το 2014 ως το 
2010 πε ρί που 9 δις ευ ρώ για την προ στα σί α των ε ξω τε ρι κών της συ νό ρων, ε νώ 
σύμ φω να με τη  Γε νι κή Διεύ θυν ση Ε σω τε ρι κών Υ πο θέ σε ων της Ευ ρω πα ϊ κής 
Ε πι τρο πής α πό τα 4 δις ευ ρώ που δια τέ θη καν στο λε γό με νο “πρό γραμ μα αλ λη-
λεγ γύ ης και δια χεί ρι σης με τα να στευ τι κών ρο ών” (SOLID), κα τά το διά στη μα 
των ε τών 2007-2013, σχε δόν τα μι σά (πά νω α πό 1,8 δις) δω ρί στη καν σε ε ξο πλι-
στι κά προ γράμ μα τα και τε χνο λο γι κή υ πο δο μή της συ νο ρια κής φύ λα ξης. Ταυ-
τό χρο να, το ISF (Τα μεί ο Ε σω τε ρι κής Α σφά λειας), που ι δρύ θη κε τον Α πρί λη του 
2014, δια θέ τει ε τή σιο προ ϋ πο λο γι σμό που αγ γί ζει τα 3,8 δις ευ ρώ [6]. Άλ λη μια 
πη γή ε πι χει ρη μα τι κής κερ δο φο ρί ας εί ναι και οι κα τα σκευές φρα χτών, με συρ-
μα τό πλεγ μα τύ που ΝΑ ΤΟ, με ι διαί τε ρα ε πι κίν δυ νες και θα να τη φό ρες με ταλ λι-
κές λε πί δες. Μό νο για το φρά χτη που έ χει υ ψώ σει η Ουγ γα ρί α στα σύ νο ρά της 
με τη Σερ βί α έ χει ξο δέ ψει 20 ε κατ. ευ ρώ.

Σε ό λο αυ τό το α λι σβε ρί σι ε μπλέ κο νται δε κά δες ευ ρω πα ϊ κές και ισ ρα η λι νές 
ε πι χει ρή σεις, ε νώ ει δι κό ρό λο ως πλα σιέ ε μπο ρευ μά των ε πι τή ρη σης υ ψη λής 
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τε χνο λο γί ας παί ζει και ο Ευ ρω πα ϊ κός Ορ γα νι σμός για τη Δια χεί ρι ση της Ε πι-
χει ρη σια κής Συ νερ γα σί ας στα Ε ξω τε ρι κά Σύ νο ρα των κρα τών με λών της Ε Ε. Η 
γνω στή σε ό λους μας Frontex, σύμ φω να με τον ί διο τον εκ πρό σω πο τύ που της 
δύ να μης Μί καλ Πάρ ζι ζεκ, α πο τε λεί “έ ναν δια με σο λα βη τή με τα ξύ της ε ρευ νη τι-
κής κοι νό τη τας, ι διω τι κών ε πι χει ρή σε ων και ε θνι κών συ νο ριο φυ λα κών”. 

Η αμφιλεγόμενη Frontex α πο τε λεί βα σι κό στή ριγ μα του συ στή μα τος Eurosur. 
Τέ θη κε σε υ πη ρε σια κή λει τουρ γί α το 2005 με έ δρα τη Βαρ σο βί α, κα τέ χο ντας 
έ να προ νο μια κό πε δί ο στον ευ ρω πα ϊ κό προ ϋ πο λο γι σμό, ε νώ οι α να λύ σεις και οι 
ε κτι μή σεις κιν δύ νων που κά νει παί ζουν κα θο ρι στι κό ρό λο στην κα τα νο μή του 
Τα μεί ου Ε σω τε ρι κής Α σφά λειας. Εί ναι εν δει κτι κό πως η Frontex έ χει αυ το νο-
μί α κι νή σε ων στην α γο ρά και ε νοι κί α ση τε χνο λο γι κού ε ξο πλι σμού ε πι τή ρη σης 
και δύ να ται να α να πτύσ σει οι κο νο μι κές δρα στη ριό τη τες για να αυ ξή σει τους 
πό ρους της. Βα σι κό κα θή κον της εί ναι ο συ ντο νι σμός κοι νών ε πι χει ρή σε ων με 
κρά τη μέ λη της Ε Ε στα χερ σαί α, ε να έ ρια και υ δά τι να σύ νο ρα του ευ ρω φρου ρί-
ου, η εκ παί δευ ση συ νο ριο φυ λά κων και α κτο φυ λά κων και η πραγ μα το ποί η ση 
α πε λά σε ων με τα να στών στις χώ ρες προ έ λευ σης [7]. Σύμ φω να με το Ευ ρω πα ϊ-
κό Κοι νο βού λιο, η Frontex “πραγ μα το ποιεί α νά λυ ση κιν δύ νου, κα ταρ τί ζει προ-
γράμ μα τα εκ παί δευ σης για τους φύ λα κες των συ νό ρων και διε νερ γεί έ ρευ να. 
Δια δρα μα τί ζει ε πί σης έ ναν πιο ε νερ γό ρό λο στο πλαί σιο της ε πι χει ρη σια κής 
συ νερ γα σί ας με το συ ντο νι σμό κοι νών δρά σε ων δια χεί ρι σης των συ νό ρων και 
με την ορ γά νω ση ε πι χει ρή σε ων ε πα να προ ώ θη σης (…) Έ χει ε πί σης α να βαθ μί-
σει την ι κα νό τη τα ε πι τή ρη σης μέ σω της δη μιουρ γί ας του Κέ ντρου Πε ρι πτω σιο-
λο γι κής Με λέ της και, ε σχά τως, μέ σω της ε γκα θί δρυ σης του Eurosur, το ο ποί ο 
α πο τε λεί έ να σύ στη μα α νταλ λα γής πλη ρο φο ριών με σκο πό να διευ κο λύ νει την 
α νταλ λα γή σε σχε δόν πραγ μα τι κό χρό νο δε δο μέ νων για τα σύ νο ρα με τα ξύ της 
Frontex και των κρα τών με λών Σέν γκεν”. Στην Ελ λά δα η Frontex συμ με τέ χει 
α πό το 2006 στην Κοι νή Ε πι χεί ρη ση Πο σει δών στα ελ λη νο τουρ κι κά, τα ελ λη νο-
αλ βα νι κά και τα βουλ γα ρο τουρ κι κά σύ νο ρα. Σύμ φω να με το ελ λη νι κό υ πουρ-
γεί ο Ε ξω τε ρι κών, η ε πι χεί ρη ση εί ναι η με γα λύ τε ρη που έ χει συ ντο νί σει πο τέ η 
Frontex και “συμ με τέ χουν με ε να έ ρια, πλω τά και χερ σαί α μέ σα, τε χνι κό ε ξο-
πλι σμό και φι λο ξε νού με νους α ξιω μα τι κούς 26 κρά τη μέ λη της Ε Ε και του χώ ρου 
Σέν γκεν”. Το ί διο το ελ λη νι κό κρά τος μά λι στα αι τή θη κε το 2010 την αυ ξη μέ νη 
ε μπλο κή της Frontex στα ελ λη νο τουρ κι κά σύ νο ρα, πράγ μα που ο δή γη σε στη 
λε γό με νη ε πι χεί ρη ση Rabits, η ο ποί α συ νε τέ λε σε στο σπρώ ξι μο των με τα να-
στευ τι κών ρο ών σε θα λάσ σιες και πιο ε πι σφα λείς διό δους.

Με τά α πό την έ κτα κτη σύ νο δο κο ρυ φής των η γε τών της Ε Ε τον Α πρί λη του 
2015, α πο φα σί στη κε ο τρι πλα σια σμός της χρη μα το δό τη σής της Frontex και η 
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ε νί σχυ ση του ρό λου της σε ό λη τη Με σό γειο και τα Δυ τι κά Βαλ κά νια, με την 
ε πέ κτα ση και το συ ντο νι σμό των ε πι χει ρή σε ων Τρί των και Πο σει δών που πραγ-
μα το ποιού νται στην Ι τα λί α και την Ελ λά δα. Φα νε ρά εν θου σια σμέ νος για την 
α πό φα ση αυ τή ο α να πλη ρω τής διευ θυ ντής του Ορ γα νι σμού για τη Δια χεί ρι ση 
των Ε ξω τε ρι κών Συ νό ρων της Ε Ε Γκιλ Α ρί ας δή λω σε στο Α ΠΕ-ΜΠΕ: “Η α πό φα ση 
αυ τή εί ναι προ φα νώς κα λο δε χού με νη α πό τη Frontex για τί θα μας ε πι τρέ ψει να 
χρη σι μο ποι ή σου με πε ρισ σό τε ρα μέ σα και κατ’ ε πέ κτα ση να ε νι σχύ σου με την 
ι κα νό τη τα α ντί δρα σης των ε πι χει ρή σε ών μας, ώ στε και να α να κό πτου με την 
πο ρεί α των με τα να στών και ταυ τό χρο να να δια σώ ζου με τους με τα νά στες που 
βρί σκο νται σε κίν δυ νο”. Φυ σι κά, πραγ μα τι κός σκο πός της Frontex δεν εί ναι η 
“διά σω ση” των με τα να στών, στην ο ποί α υ πο κρι τι κά α να φέ ρε ται ο Α ρί ας, αλ λά 
η διε νέρ γεια ε πι χει ρή σε ων α πώ θη σής τους.

Η Frontex έ χει κα ταγ γελ θεί πά μπολ λες φο ρές για α δια φά νεια και πα ρα βί-
α ση των αν θρω πί νων δι καιω μά των και σύμ φω να με τον πρώ ην διευ θυ ντή 
του Ευ ρω παί ου Δια με σο λα βη τή (και νυν πο λι τευ τή του Πο τα μιού) Νι κη φό ρο 
Δια μα ντού ρο λει τουρ γεί στα ό ρια της νο μι μό τη τας. Χα ρα κτη ρι στι κές για το 
αυ θαί ρε το πλαί σιο κί νη σης και δρα στη ριό τη τας της Frontex εί ναι και οι δη λώ-
σεις της Να τά σας Στρα χί νη, μέ λους της Ο μά δας Δι κη γό ρων για τα Δι καιώ μα τα 
Προ σφύ γων και Με τα να στών: “Η με θό ριος εί ναι μια ά γρια πραγ μα τι κό τη τα. Αν 
αυ τό το έ χεις ζή σει, γνω ρί ζεις ό τι κα νέ να πλαί σιο δρά σης δεν μπο ρεί να προ-
βλέ ψει ό λες τις πι θα νό τη τες να πά ει κά τι λά θος και να κα λύ ψει έ ναν θε σμό, ο 
ο ποί ος α σκεί ε κτε λε στι κή ε ξου σί α ε κεί. Ε πο μέ νως, γε νι κά μι λώ ντας, ναι, μου 
φαί νε ται πως η Frontex δια μορ φώ νει μια πραγ μα τι κό τη τα πα νο πτι κού. Θα
είναιπαρούσαπαντού,αλλά εκτεθειμένηπουθενά”. Στο ί διο μο τί βο και η 
ευ ρω βου λευ τής των Πρα σί νων Φραν σί σκα Κέ λερ: “Η Frontex φαί νε ται να λει-
τουρ γεί σε έ να κε νό ε λέγ χου ε ξου σί ας, έ χει φο βε ρές αρ μο διό τη τες οι ο ποί ες 
αυ ξά νο νται κα θη με ρι νά χω ρίς ου σια στι κά να α πα ντά στο πό τε, για τί και πώς 
α πο φα σί ζει πού θα ε πι χει ρή σει, και πώς δια πραγ μα τεύ ε ται και ε φαρ μό ζει τις 
πο λι τι κές της” [8].

ΦΘΗΝΗΚΑΥΣΙΜΗΥΛΗΚΑΙΘΕΣΜΙΚΟΣ“ΑΝΤΙ”ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

“Η προ σφυ γι κή κρί ση μπο ρεί να γί νει α πό πρό βλη μα πρό κλη ση και να με τα-
σχη μα τι στεί σε ευ και ρί α”. Ντ. Του σκ, πρό ε δρος του Ευ ρω πα ϊ κού Συμ βου λί ου.

Η Ευ ρώ πη Φρού ριο, ό μως, χω ρί ζει τους πο λε μι κούς και οι κο νο μι κούς πρό-
σφυ γες σε “χρή σι μους και το ξι κούς”, σύμ φω να με τα λό για της σε νε γα λέ ζας 
συγ γρα φέ α Φα τού Ντιο μέ. Έ τσι, οι “χρή σι μοι” πρό σφυ γες χρη σι μο ποιού νται 
και ως ε πέν δυ ση για το ευ ρω πα ϊ κό κε φά λαιο, κυ ρί ως για το γερ μα νι κό. Χρη-
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σι μο ποιού νται ως φθη νή ερ γα τι κή δύ να μη για να α λε στούν α πό την κρε α το-
μη χα νή της κα πι τα λι στι κής α νά πτυ ξης. Να για τί ξαφ νι κά το γερ μα νι κό κρά τος 
έ γι νε “α ντι ρα τσι στι κό” και δέ χθη κε, μό νο για το 2015, 800.000 πρό σφυ γες α πό 
τη Συ ρί α (και μό νο…) στο έ δα φός του.  Να για τί ο α ντι κα γκε λά ριος  Ζί γκμαρ 
Γκά μπριελ δή λω σε στο ZDF πως η Γερ μα νί α μπο ρεί να δέ χε ται μι σό ε κα τομ μύ ριο 
πρό σφυ γες ε τη σί ως για τα ε πό με να χρό νια.

O Ίν γκο Κρά μερ εί ναι ο πρό ε δρος της Συ νο μο σπον δί ας Γερ μα νών Ερ γο δο τών 
(BDA), γνω στός στα μέ ρη μας για τη “φι λελ λη νι κή” του στά ση ό ταν προ έ τρε ψε 
τη γερ μα νι κή πο λι τι κή η γε σί α να ε πι δεί ξει πε ρισ σό τε ρη υ πο μο νή με την Ελ λά-
δα. Ο “υ πο μο νε τι κός” Κρά μερ α πο κά λυ ψε σε συ νέ ντευ ξή του στη Suddeutsche 
Zeitung  το πραγ μα τι κό  πρό σω πο που κρύ βε ται πί σω α πό το δα κρύ βρε χτο 
“α ντι ρα τσι σμο” του κε φα λαί ου. Χα ρα κτή ρι σε  ως “πρω τί στως η θι κό ζή τη μα” 
την πα ρο χή βο ή θειας στους με τα νά στες και κα τήγ γει λε το γερ μα νι κό σύ στη μα 
πα ρο χής α σύ λου: “Μέ χρι τώ ρα σχε δόν τους φυ λα κί ζου με στα κέ ντρα υ πο δο-
χής. Τι α πο τέ λε σμα πε ρι μέ νου με να έ χου με; Τρο φο δο τού με δια μά χες και βαν-
δα λι σμούς”. Με την ευ και ρί α, ό μως, ας βγά λου με και λε φτά. Οι με τα νά στες 
εί ναι ευ λο γί α και μπο ρούν να βο η θή σουν τη Γερ μα νί α και οι κο νο μι κά: “Τα 
ε πό με να εί κο σι χρό νια χρεια ζό μα στε πο λύ πε ρισ σό τε ρο ερ γα τι κό δυ να μι κό α πό 
αυ τό που μπο ρεί να πα ρά ξει η χώ ρα”.  Η α πορ ρό φη ση των με τα να στευ τι κών 
ρο ών μπο ρεί να βο η θή σει τη γερ μα νι κή α γο ρά ερ γα σί ας να κα λύ ψει 500.000 
κε νές θέ σεις, υ πο στή ρι ξε ο Κρά μερ.

Η Γερ μα νί α χρειά ζε ται φθη νή ε ξει δι κευ μέ νη ερ γα σί α και οι πρό σφυ γες α πό τη 
Συ ρί α, που προ έρ χο νται σε με γά λο βαθ μό α πό με σαί α και μορ φω μέ να στρώ μα-
τα, μπο ρούν να κα λύ ψουν αυ τό το κε νό. Ο διευ θυ ντής της Ο μο σπον δια κής Υ πη-
ρε σί ας για την Ερ γα σί α (BA) Φραν κ-Γιούρ γκεν Βά ι ζε, με δη λώ σεις του στην Bild, 
α ντι με τω πί ζει τους πρό σφυ γες ως α κό μα μια ε πέν δυ ση για την κερ δο φο ρί α του 
κε φα λαί ου. Μια ε πέν δυ ση που ό πως ό λες χρειά ζε ται εκ παί δευ ση, εν σω μά τω ση 
και λι γό τε ρη γρα φειο κρα τί α.

Ο ε πί τρο πος οι κο νο μι κών υ πο θέ σε ων της Ε Ε Πιερ Μο σκο βι σί ή ταν α κό μα πιο 
σα φής α πό το βή μα του συ νέ δριο του Ιν στι τού το Μπρί γκελ, που πραγ μα το-
ποι ή θη κε στην έ δρα του γερ μα νι κού υ πουρ γεί ου Οι κο νο μι κών στο Βε ρο λί νο 
τον πε ρα σμέ νο Σε πτέμ βρη: “Η προ σφυ γι κή κρί ση θα μπο ρού σε να θε ω ρη θεί 
α πει λή, ό μως αυ τή η α ντί λη ψη δεν θα έ πρε πε να σβή σει τα οι κο νο μι κά ο φέ λη 
που θα μπο ρού σαν να προ έλ θουν α πό την αιφ νί δια αύ ξη ση του πλη θυ σμού”. Η 
Γερ μα νί α, τό νι σε ο Μο σκο βι σί, μπο ρεί να ε πεν δύ σει στο υ ψη λό ε πί πε δο εκ παί-
δευ σης και κα τάρ τι σης των προ σφύ γων α πό τη Συ ρί α, κα λώ ντας ταυ τό χρο να 
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τις ευ ρω πα ϊ κές χώ ρες να χρη σι μο ποι ή σουν ε ντα ξια κές πο λι τι κές ως μέ σο για 
την κα πι τα λι στι κή α νά πτυ ξη: “να στο χεύ ουν στους πρό σφυ γες ως ε πέν δυ ση”.

Αυ τή η ε πέν δυ ση, φυ σι κά, θα γί νει με ζε στό κρα τι κό χρή μα. Έ τσι, στις 28 του 
Σε πτέμ βρη, οι ε ταί ροι του κυ βερ νη τι κού συ να σπι σμού της Γερ μα νι κής Ο μο-
σπον δί ας α πο φά σι σαν τη ρα γδαί α αύ ξη ση των δα πα νών για την έ ντα ξη των 
προ σφυ γι κών και με τα να στευ τι κών ρο ών στα 6 δις ευ ρώ, με ταυ τό χρο νη α πο-
γρα φειο κρα τι κο ποί η ση και ε πι τά χυν ση της δια δι κα σί ας πα ρο χής α σύ λου. Η 
ε πέν δυ ση αυ τή δη μιουρ γεί και πε ρισ σό τε ρες θέ σεις ερ γα σί ας: 3.000 ά το μα θα 
προ σλη φθούν συ νο λι κά σε θέ σεις συ μπλη ρω μα τι κές και ε νι σχυ τι κές της ο μο-
σπον δια κής α στυ νο μί ας. Ο “αν θρω πι σμός” φυ σι κά έ χει και τα ό ριά του: δι πλα-
σιά ζε ται ο χρό νος πα ρα μο νής των προ σφύ γων και των με τα να στών στα στρα-
τό πε δα συ γκέ ντρω σης (α πό τους τρεις μή νες φτά νει στους έ ξι) [9], μειώ νε ται 
το κον δύ λι για την πα ρο χή υ λι κής βο ή θειας σε υ πό α πέ λα ση με τα νά στες (μιας 
και δεν ε ντάσ σο νται σε ε πεν δυ τι κό πρό γραμ μα), ε νώ αυ στη ρο ποιού νται και τα 
κρι τή ρια και οι προ ϋ πο θέ σεις πα ρο χής α σύ λου. Λί γες μέ ρες πριν, η Γερ μα νί α 
προ χω ρού σε σε μο νο με ρή  άρ ση της συν θή κης Σέν γκεν, ε πα να φέ ρο ντας τους 
συ νο ρια κούς ε λέγ χους στα σύ νο ρά της με την Αυ στρί α, ε νώ με τά α πό σχε τι κό 
γερ μα νι κό αί τη μα α κο λού θη σαν κι άλ λες ευ ρω πα ϊ κές χώ ρες, ό πως η Ι τα λί α, 
η Αυ στρί α, η Σλο βα κί α, η Ολ λαν δί α και η Τσε χί α. Το γερ μα νι κό πρα ξι κό πη μα 
εί χε την πλή ρη κά λυ ψη της Ευ ρω πα ϊ κής Ε πι τρο πής, που α να κοί νω σε σχε τι κά: 
“η προ σω ρι νή ε πα νει σα γω γή των συ νο ρια κών ε λέγ χων με τα ξύ των κρα τών 
με λών εί ναι μί α έ κτα κτη πι θα νό τη τα ει δι κά προ βλε πό με νη και ρυθ μι ζό με νη 
α πό τον συ νο ρια κό κώ δι κα της Σέν γκεν στην πε ρί πτω ση κρι σια κής κα τά στα-
σης. Η πα ρού σα κα τά στα ση στη Γερ μα νί α φαί νε ται να εί ναι μια κα τά στα ση που 
κα λύ πτε ται α πό τους κα νό νες”. Ταυ τό χρο να, το γερ μα νι κό κρά τος α κο λου θεί 
τον γε νι κό κα νό να της στρα τιω τι κο ποί η σης, χρη σι μο ποιώ ντας α κό μα και την 
πο λε μι κή α ε ρο πο ρί α στο σχε δια σμό της για την α πέ λα ση πε ρί που 200.000 
με τα να στών α πό το έ δα φός της…

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η α ντι με τα να στευ τι κή πο λι τι κή της Ευ ρώ πης Φρού ριο χρη σι μο ποιεί πό τε το 
κα ρό το και πό τε το μα στί γιο. Ό ταν δεν σκο τώ νει τους με τα νά στες και τους 
πρό σφυ γες στα χερ σαί α και υ δά τι να σύ νο ρά της και ό ταν δεν τους φυ λα κί ζει 
στα στρα τό πε δα συ γκέ ντρω σης, τό τε δεί χνει την “ευαι σθη σί α” της. Τους χρη-
σι μο ποιεί ως φθη νή καύ σι μη ύ λη στην κα πι τα λι στι κή κρε α το μη χα νή. Μέ σα 
α πό τη δια δι κα σί α της πα ρα νο μο ποί η σης δη μιουρ γεί μια α κραί α υ πο τι μη μέ νη 
ερ γα τι κή τά ξη, που χρη σι μο ποιεί ται ως μο χλός γε νι κό τε ρης α πα ξί ω σης της 
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ερ γα σια κής δύ να μης. Ο θε σμι κός “α ντι ρα τσι σμός” εί ναι ό,τι πε ρίσ σε ψε α πό 
τις βόμ βες. Εί ναι έ να κομ μά τι του πο λέ μου που έ χει κη ρύ ξει το κε φά λαιο και ο 
ι μπε ρια λι σμός ε να ντί ον των φτω χών. 

Ο ευ ρω α τλα ντι κός ι μπε ρια λι σμός έ χει κη ρύ ξει έ ναν αι μα τη ρό πό λε μο ε να ντί-
ον των φτω χών. Πό λε μο στρα τιω τι κό, αλ λά ταυ τό χρο να και οι κο νο μι κό. Ό χι 
κά ποιος κομ μου νι στής ή α ναρ χι κός, αλ λά ο Ζαν Ζι γκλέρ, υ ψη λό βαθ μο στέ λε-
χος του Ο Η Ε, γρά φει χα ρα κτη ρι στι κά: “Το χρέ ος και η πεί να εί ναι τα δύ ο ό πλα 
μα ζι κής κα τα στρο φής που χρη σι μο ποιούν οι α φέ ντες του κό σμου για να υ πο-
δου λώ σουν τους λα ούς και να εκ με ταλ λεύ ο νται την ερ γα τι κή τους δύ να μη, τις 
πρώ τες ύ λες τους και τα ό νει ρά τους (…) Η ε πο χή της ε πι κυ ριαρ χί ας μέ σω του 
χρέ ους δια δέ χθη κε, χω ρίς με τα βα τι κό διά στη μα, την ε πο χή της α ποι κιο κρα τί-
ας. Η ε κλε πτυ σμέ νη βί α του χρέ ους υ πο κα τέ στη σε την ω μή και φα νε ρή βί α της 
ε ξου σί ας του μη τρο πο λι τι κού κέ ντρου” [10]. 

Σ’ αυ τόν τον πο λυε πί πε δο τα ξι κό πό λε μο το δι κό μας χρέ ος εί ναι δι πλό:
Πρώ τα απ’ ό λα να στα θού με στο πλευ ρό των κο λα σμέ νων αυ τής της γης. Να 
χτί σου με στους τό πους μας δο μές αλ λη λεγ γύ ης και υ λι κής στή ρι ξης. Να α πο-
κρού σου με τον κρα τι κό και πα ρα κρα τι κό ρα τσι σμό, το θε σμι κό και ε ξω θε σμι κό 
φα σι σμό. Ό λες μας οι προ σπά θειες, ό μως, θα μεί νουν ελ λι πείς αν δεν κι νη θού-
με στην κα τεύ θυν ση του χτι σί μα τος ε νός πλα τιού διε θνι στι κού α ντι κα πι τα λι στι-
κού α ντι ι μπε ρια λι στι κού με τώ που, του μό νου ι κα νού να δη μιουρ γή σει α να χώ-
μα τα τό σο στις έμ με σες ή ά με σες πο λε μι κές ε πεν δύ σεις της Δύ σης που ι σο πε-
δώ νουν χώ ρες ο λό κλη ρες ό σο και στη βί αι η φτω χο ποί η ση της πε ρι φέ ρειας και 
τη με τα φο ρά α πί στευ της πο σό τη τας πλού του στα ι μπε ρια λι στι κά κέ ντρα, που 
δη μιουρ γεί στρα τιές ο λό κλη ρες α πό οι κο νο μι κούς πρό σφυ γες.

Σημειώσεις:

[1]  Α πό την ει σα γω γή της α τζέ ντας του 2015 του τα μεί ου αλ λη λεγ γύ ης στους 
φυ λα κι σμέ νους και διω κό με νους α γω νι στές, με ει δι κή θε μα τι κή τα στρα τό πε δα 
συ γκέ ντρω σης.

[2] Δη μή τρης Αγ γε λί δης: Ε πι χει ρή σεις βί αι ης α πο τρο πής στο Αι γαί ο; (Ε φη με ρί-
δα των Συ ντα κτών, 12/08/2015)

[3] Διε θνής Α μνη στί α: Ελ λά δα σύ νο ρο ελ πί δας και φό βου. Με τα νά στες και πρό-
σφυ γες α πω θού νται στα σύ νο ρα της Ευ ρώ πης.
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[4] Η τρα γω δί α στη Λα μπε ντού ζα στις 3 Ο κτώ βρη του 2013 ο δή γη σε την Ι τα-
λί α στην έ ναρ ξη της ε πι χεί ρη σης Mare Nostrum, με δια κη ρυγ μέ νο σκο πό τη 
διά σω ση με τα να στών. Παρ’ ό τι η ε πι χεί ρη ση εν σω μά τω σε στη λο γι κή της τη 
στρα τιω τι κο ποί η ση των συ νο ρια κών ε λέγ χων, με τη χρή ση drones της ι τα-
λι κής πο λε μι κής α ε ρο πο ρί ας, δέ χθη κε αυ στη ρή κρι τι κή α πό συ ντη ρη τι κούς 
κύ κλους, οι ο ποί οι θε ω ρού σαν πως η διά σω ση με τα να στών δη μιουρ γεί κί νη τρα 
και νέ ες διό δους ρο ών. Χα ρα κτη ρι στι κές αυ τής της λο γι κής ή ταν οι δη λώ σεις 
στη βου λή των Λόρ δων της υ πεύ θυ νης Ε ξω τε ρι κών Υ πο θέ σε ων της Βρε τα νι-
κής Κοι νο πο λι τεί ας βα ρό νης Analey, πριν την έ ναρ ξη της ε πι χεί ρη σης Τρί των: 
“Δεν υ πο στη ρί ζου με ε πι χει ρή σεις έ ρευ νας και διά σω σης στη Με σό γειο… Η 
κυ βέρ νη ση πι στεύ ει ό τι δη μιουρ γούν έ ναν μη η θε λη μέ νο πό λο έλ ξης, εν θαρ-
ρύ νο ντας πε ρισ σό τε ρους με τα νά στες να ε πι χει ρή σουν το ε πι κίν δυ νο πέ ρα σμα 
της θά λασ σας”.  

[5] Α πο στό λης Φω τιά δης, Έ μπο ροι των συ νό ρων. Η νέ α ευ ρω πα ϊ κή αρ χι τε κτο-
νι κή ε πι τή ρη σης, εκ δ. Πο τα μός. Πολ λά α πό τα στοι χεί α του κε φα λαί ου προ έρ-
χο νται α πό το α ξιό λο γο αυ τό βι βλί ο.

[6] Σύμ φω να με την Ευ ρω πα ϊ κή Ε πι τρο πή: “Το Τα μεί ο Ε σω τε ρι κής Α σφά λειας, 
με προ ϋ πο λο γι σμό 3,8 δις ευ ρώ, στο χεύ ει στην κα τα πο λέ μη ση του ε γκλή μα τος, 
συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της τρο μο κρα τί ας. Ε πί σης, διευ κο λύ νει τις με τα κι νή σεις 
στην Ε Ε και δια σφα λί ζει έ να υ ψη λό ε πί πε δο ε λέγ χου στα ε ξω τε ρι κά σύ νο ρα της 
Ε Ε”. 

[7] “Ε νώ τα κρά τη μέ λη εί ναι κυ ρί ως υ πεύ θυ να για τη διε νέρ γεια των α πε λά-
σε ων, η ά με ση δη μιουρ γί α ε νός ει δι κού γρα φεί ου α πε λά σε ων ε ντός της Frontex 
θα πρέ πει να εί ναι σε θέ ση να υ πο στη ρί ξει τη διευ κό λυν ση, την ορ γά νω ση και 
τη χρη μα το δό τη ση των ε πι χει ρή σε ων α πέ λα σης” (Theresa May, υ πουρ γός Ε σω-
τε ρι κών της Βρε τα νί ας).

[8] Α πο στό λης Φω τιά δης: Frontex: Έ νας θε σμός-νά νος με δυ νά μεις γί γα ντα 
(στην ι στο σε λί δα του tvxs).

[9] Α κό μα και το να ζι στι κό στρα τό πε δο του Μπού χε βαλ ντ, κα θώς και έ να 
πα ράρ τη μα του Ντα χά ου, χρη σι μο ποι ή θη καν α πό τις γερ μα νι κές αρ χές για να 
“φι λο ξε νή σουν” με τα νά στες, αλ λά και γερ μα νούς ά στε γους.

[10] Ζαν Ζι γκλέρ, Η Αυ το κρα το ρί α της ντρο πής, εκ δ. Σύγ χρο νοι Ο ρί ζο ντες
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NOCONEX15!ΚΑΛΕΣΜΑΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΤΩΝΖΩΩΝΜΑΣ!
κείμενο μεταφρασμένο από την ιστοσελίδα NO CONEX15!
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Α πό τις 16 μέ χρι τις 23 Σε πτέμ βρη, ο ελ βε τι κός στρα τός θα διε ξά γει μια ά σκη-
ση με την ο νο μα σί α CONEX 15 στη βο ρειο α να το λι κή Ελ βε τί α. Αυ τή η ά σκη ση 
στο χεύ ει στην προ ε τοι μα σί α του στρα τεύ μα τος για μια κα τά στα ση έ κτα κτης 
α νά γκης σε πραγ μα τι κό χρό νο. Τη στιγ μή που η Ευ ρώ πη και η Ελ βε τί α αρ κού-
νται στο να συ νε πι κου ρούν στον πνιγ μό δε κά δων χι λιά δων με τα να στών κα τα-
με σής της Με σο γεί ου, η εν λό γω ά σκη ση μοιά ζει να εί ναι το α πο κο ρύ φω μα 
του κυ νι σμού. Προ ε τοι μά ζο νται και μα θαί νουν να α μύ νο νται α πέ να ντι σε μια 
πραγ μα τι κή έ φο δο, για την ο ποί α ο στρα τός μάς προ μη θεύ ει με έ να σε νά ριο 
πρό βλε ψης: “Μια Ευ ρώ πη του μέλ λο ντος, με νέ ες χώ ρες και νέ α σύ νο ρα, περ-
νά ει μια οι κο νο μι κή κρί ση. Οι συ νέ πειες αυ τής της κρί σης ε κτεί νο νται και στην 
Ελ βε τί α: σπα νιό τη τα των α πο θε μά των, ε ξά πλω ση της μαύ ρης α γο ράς και των 
ε γκλη μα τι κών ορ γα νώ σε ων. Τα α πο θέ μα τα σι τα ριού, α ε ρί ου και πε τρε λαί ου 
γί νο νται στό χος σα μπο τάζ και πλιά τσι κου. Ε πι πλέ ον, ε θνι κές ε ντά σεις προ κα-
λούν αυ ξά νου σες ρο ές προ σφύ γων προς την Ελ βε τί α”. 

Τασενάριατηςαπειλής

Πέ ντε χι λιά δες στρα τιώ τες θα στα λούν γύ ρω α πό τη Βα σι λεί α. Η ε πι τή ρη ση 
των συ νό ρων και των ι διαί τε ρα ε πα πει λού με νων “υ πο δο μών τη λε πι κοι νω-
νιών, των δι κτύ ων η λε κτρο δό τη σης και δια νο μής τρο φί μων”, θα βρί σκο νται 
στο κέ ντρο της ά σκη σης. Αυ τό το θέ α μα θα στη ρι χθεί, με τα ξύ άλ λων, α πό τα 
λι μά νια της ελ βε τι κής Ρε να νί ας, το πα νε πι στη μια κό νο σο κο μεια κό κέ ντρο και 
τον CFF (Ο μο σπον δια κός Σι δη ρο δρο μι κός Ορ γα νι σμός). Μια έκ θε ση με τον τί τλο 
“Ο Στρα τός Σας” θα διε ξα χθεί στη Muttenz, α πό τις 19 μέ χρι τις 22 Σε πτεμ βρί ου, 
ώ στε να πα ρου σιά σει στον φο ρο λο γού με νο μια συ νο λι κή ει κό να της κα τά στα-
σης και της α ξιο ποί η σης των δη μό σιων πό ρων. Ε πι πλέ ον, ο ποια δή πο τε α νά λυ-
ση σχε τι κά με έ να ύ που λο σύ στη μα που πα ρά γει τις κρί σεις και στη συ νέ χεια 
κερ δί ζει α πό αυ τές, πα ρα μέ νει στο πα ρα σκή νιο. Ε νώ μι λά νε για την “Ευ ρώ πη 
του μέλ λο ντος” και για “μια οι κο νο μι κή κρί ση που έρ χε ται”, το γε γο νός ό τι 
εί μα στε ή δη στην καρ διά μιας τέ τοιας κα τά στα σης α πο κρύ πτε ται. Η α πορ ρύθ-
μι ση της ευ ρω πα ϊ κής οι κο νο μι κής ζώ νης δεν εί ναι τε χνη τή και η πί ε ση που 
α σκεί ται στην Ελ λά δα εί ναι κα θό λα πραγ μα τι κή. Μό νο που πρό κει ται για μια 
μό νι μη συν θή κη και ό χι α πλά για μια κρί ση.

Η ρη το ρεί α ό τι η Ελ βε τί α δεν εί ναι κομ μά τι της Ευ ρώ πης και το γε γο νός ό τι 
μοιά ζει να νί πτει τας χεί ρας της, χρη σι μο ποιού νται α πό την ί δια στο πλαί σιο 
μιας ύ που λης πρα κτι κής με στό χο να ε πω φε λη θεί α πό τη συ γκυ ρί α. Η κα θιέ-
ρω ση ε νός κα τα σταλ τι κού με τα να στευ τι κού κα θε στώ τος, ε νι σχυό με νου κυ ρί-
ως α πό την κα τα σκευ ή ο μο σπον δια κών στρα το πέ δων, συ νο δεύ ε ται α πό την 
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προ στα σί α του ελ βε τι κού οι κο νο μι κού κο λοσ σού. Πί σω α πό την ου δε τε ρό τη τα 
και τη δη μο κρα τί α συ νε χί ζε ται η συμ βο λή στην α να πα ρα γω γή της πα γκό σμιας 
φτώ χειας μέ σω της χρη μα τι στη ρια κής κερ δο σκο πί ας πά νω στις πρώ τες ύ λες, 
των α παλ λο τριώ σε ων δι πλω μά των ευ ρε σι τε χνί ας βά σει του ελ βε τι κού νό μου 
και των δια μα χών που τρο φο δο τού νται α πό τις ε ξα γω γές ό πλων.

Ηδιατήρησητωνπρονομίων

Το σε νά ριο που ε κτυ λίσ σε ται α πό την  CONEX 15  τεί νει να νο μι μο ποι ή σει την 
ύ παρ ξη του στρα τού σε μια ου δέ τε ρη Ελ βε τί α. Ο πό λε μος ε νά ντια σε έ να ξέ νο 
κρά τος δεν α πο τε λεί πλέ ον αι τί α ύ παρ ξης του ελ βε τι κού στρα τού. Ε δώ και εί κο-
σι χρό νια, η δια τή ρη ση της τά ξης στο ε σω τε ρι κό της χώ ρας εί ναι η ο μο λο γη μέ-
νη α πο στο λή του στρα τού, ο ο ποί ος διε ξή γα γε ή δη α πο στο λές της α στυ νο μί ας 
τα τε λευ ταί α χρό νια. Έ τσι, οι φε ρό με νες ως “ε θνι κές δια μά χες” πα ρου σιά ζο-
νται σαν αι τί α των με τα να στευ τι κών ρευ μά των προς την πλού σια Ελ βε τί α. Έ νας 
πει να σμέ νος πλη θυ σμός θα έρ θει να κλέ ψει τις πη γές μας, ω θού με νος α πό την 
οι κο νο μι κή κρί ση. Οι ό ροι του “ε σω τε ρι κού ε χθρού” και της “ε γκλη μα τι κής 
ορ γά νω σης” α φή νουν την υ πό νοια ε νός πο λέ μου ό λων ε να ντί ον ό λων, των 
δια φό ρων δια σκορ πι σμέ νων βάρ βα ρων και πα ρά νο μων ε νά ντια στο να ό του 
πο λι τι σμού, ε νά ντια στο νό μο και την τά ξη. 

Α πό την πλευ ρά μας, βλέ που με α πλά έ ναν πό λε μο των πλου σί ων ε νά ντια στους 
φτω χούς, τον έ λεγ χο του πλη θυ σμού και τα κτι κές α ντιε ξέ γερ σης για την εγ γύ-
η ση των προ νο μί ων και τη δια τή ρη ση της ε ξου σί ας. 

Κυβερνώσημαίνειελέγχω

Σε νά ρια αυ τού του τύ που ε πι τρέ πουν τη νο μι μο ποί η ση της α ντιε ξέ γερ σης σε 
το πι κό και πα γκό σμιο ε πί πε δο, που διε ξά γε ται ε νά ντια σε πλη θυ σμούς φτω-
χούς και σε με γά λο βαθ μό α πο κλει σμέ νους α πό τα ο φέ λη του συ στή μα τος. Οι 
ε νι σχυ μέ νοι έ λεγ χοι των συ νό ρων, οι ε γκα τε στη μέ νες κά με ρες στην πό λη και οι 
ε πί δει ξη δύ να μης, ό πως συμ βαί νει με την CONEX 15, τεί νουν να ε γκα θι δρύ σουν 
έ να αί σθη μα α σφά λειας και στα θε ρό τη τας γύ ρω α πό τις υ πάρ χου σες συν θή κες 
ζω ής. Η κα τά στα ση σοκ που δη μιουρ γεί ται α πό αυ τά τα θε ά μα τα-κα τα στρο φές 
λει τουρ γεί σαν ερ γα λεί ο ε λεγ χό με νης α πο στα θε ρο ποί η σης που στο χεύ ει στη 
θε με λί ω ση της δια τή ρη σης της δη μό σιας τά ξης. Μας α φή νουν ά φω νους και 
α νή μπο ρους, με την ε πι θυ μί α για με γα λύ τε ρη α σφά λεια και προ στα σί α, α ποι-
κί ζο ντας τα μυα λά μας και ε πι δρώ ντας πά νω στην κα θη με ρι νό τη τά μας. 
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Ηλιποταξίαείναιπροτιμότερηαπότηνυπακοή

Δεν θέ λου με να α φε θού με στη δια κυ βέρ νη ση ε νός πα ρα νο ϊ κού κρά τους. Δεν 
θέ λου με να α φε θού με στον ε γκλω βι σμό της κα θε στη κυ ί ας τά ξης. Α πα ντά με 
στο Κε φά λαιο και την εκ με τάλ λευ ση με αλ λη λεγ γύ η, στην α νη μπο ριά με τη 
συλ λο γι κή δρά ση. Δεν εί μα στε η λί θιοι, α νί κα νοι να δρά σου με και δεν θέ λου-
με να συμ με τέ χου με πα θη τι κά σε αυ τόν τον πό λε μο που διε ξά γει το κρά τος 
ε νά ντια στους φτω χούς και τους α πο κλει σμέ νους που έ χουν “πλα στά χαρ τιά”. 
Κα λού με λοι πόν ό λους τους α ντι μι λι τα ρι στές, ό λους τους α ντιε ξου σια στές και 
γε νι κό τε ρα ό λους αυ τούς που δεν έ χουν πρό σβα ση στα προ νό μια που φυ λά-
γο νται ζη λό φθο να α πό τις ε λίτ, να έρ θουν στη Βα σι λεί α α πό τις 16 μέ χρι τις 25 
Σε πτέμ βρη. Σας κα λού με να μην α φή σε τε τις ζω ές μας και την πό λη στην ο ποί α 
ζού με να στρα τιω τι κο ποι η θεί. Κρε μά στε στα πα ρά θυ ρά σας πα νό που να γρά-
φουν “έ ξω η CONEX!”. Αρ νη θεί τε στο στρα τό να ε γκα τα στα θεί στα μπαρ και τα 
κα φέ σας. Αρ νη θεί τε να σερ βί ρε τε τους στρα τιώ τες. Υ πη ρε τούν την ε λίτ, ό χι 
ε μάς! Να τολ μή σου με ό λοι μα ζί να δια τα ρά ξου με τις στρα τιω τι κές ε πεμ βά σεις. 
Να τους δεί ξου με ό τι εί ναι α νε πι θύ μη τοι. Να τους πού με: Λι πο τα κτεί στε!

Διαδηλώσεις,δράσειςκαισυζητήσεις

Πολ λές δια δη λώ σεις και δρά σεις έ χουν ή δη προ γραμ μα τι στεί α πό τις 17 μέ χρι 
τις 20 Σε πτέμ βρη. Ση μειώ στε την η με ρο μη νί α και ε λά τε ό λες και ό λοι στη  Βα σι-
λεί α. Θα υ πάρ χουν στά ντ ε πι κοι νω νί ας για να ε νη με ρώ νε στε. Σας κα λού με 
να σκε φτεί τε τον κα τάλ λη λο τρό πο με τον ο ποί ο μπο ρεί τε να δρά σε τε και να 
δια λέ ξε τε τα μέ σα που θα σας φα νούν κα τάλ λη λα. Ό χι μό νο την πε ρί ο δο πριν 
αλ λά και κα τά τη διάρ κεια της διε ξα γω γής του  CONEX 15, θα χρεια στεί να α νοί-
ξου με χώ ρους ό που θα συ να ντη θού με, θα α νταλ λά ξου με και θα εμ βα θύ νου με 
πά νω σε ου σια στι κές προ βλη μα τι κές. Η στρα τιω τι κή ά σκη ση δεν διαρ κεί πα ρά 
με ρι κές μέ ρες, αλ λά ο α γώ νας μας ε νά ντια σε κά θε μορ φή κυ ριαρ χί ας εί ναι 
κα θη με ρι νός. Για τί δεν αρ κεί να διεκ δι κείς α πλά την κα τάρ γη ση τους στρα τού, 
να κρι τι κά ρεις τη δια κρι τι κή συμ με το χή της Ελ βε τί ας στους πο λέ μους πα ντού 
στον κό σμο και στα ε ρευ νη τι κά σχέ δια για στρα τιω τι κούς σκο πούς ή α κό μη να 
κα ταγ γέλ λεις το ε ξο πλι στι κό λό μπι.

Αςαναπτύξουμετηναλληλεγγύηκαιτηναλληλοβοήθειααντίγιατηναπει-
λή,τοφόβοκαιτηδιατήρησητωνπρονομίων!

Ενάντιασεαυτόντονκόσμοτηςκυριαρχίας,ναχτίσουμετουςκόσμουςμας!
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΞΩΤΕΡΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΑΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΜέροςΑ:ΣχέσειςέλξηςκαιαπώθησηςμετηΡωσία
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Εισαγωγή

Με το πα ρόν κεί με νο ξε κι νά στο ΜΟ ΛΟΤ μια σει ρά άρ θρων που θα ε ξε τά σουν 
την ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή του ελ λη νι κού κρά τους, την ε νερ γεια κή και στρα τιω-
τι κή του δι πλω μα τί α και την ε πι δί ω ξη γε ω στρα τη γι κής του α να βάθ μι σης που 
εκ φρά ζε ται μέ σα α πό τις γε ω πο λι τι κές ε ξυ πη ρε τή σεις που που λά η συ γκυ-
βέρ νη ση ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ στον ευ ρω α τλα ντι κό ι μπε ρια λι σμό. Και ό πως κά θε 
πω λη τής, έ τσι και το ελ λη νι κό κρά τος, προ σπα θεί να που λή σει α κρι βό τε ρα το 
γε ω πο λι τι κό του οι κό πε δο-γω νί α, εμ φα νι ζό με νο ως ο μο να δι κός πό λος στα θε-
ρό τη τας στο λε γό με νο τό ξο α στά θειας, που ξε κι νά α πό την Ου κρα νί α, δια σχί ζει 
τα Βαλ κά νια και το Αι γαί ο και κα τα λή γει στη Βό ρεια Α φρι κή και τη Μέ ση Α να-
το λή. Και φυ σι κά η συ γκυ βέρ νη ση ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ δεν πρω το τυ πεί. Α πλώς λαμ-
βά νει τη σκυ τά λη α πό τους προ κα τό χους της. Ό πως δή λω νε και στις 3 Μάρ τη 
του 2014 σε συ νέ δριο της Κο μι σιόν για την ευ ρω πα ϊ κή πο λε μι κή βιο μη χα νί α της 
στις Βρυ ξέλ λες ο τό τε υ πουρ γός Ε θνι κής Ά μυ νας Δ. Α βρα μό που λος: “Έ να τό ξο 
α στά θειας ε κτεί νε ται α πό την Ου κρα νί α μέ χρι τη Βό ρεια Α φρι κή. Σε αυ τήν τη 
γραμ μή η Ελ λά δα μπο ρεί, θέ λει, έ χει δυ να τό τη τες, τη δύ να μη και α να λαμ βά νει 
πρω το βου λί ες, ώ στε να συμ βάλ λει στις συλ λο γι κές προ σπά θειες για τη δια-
μόρ φω ση κλί μα τος στα θε ρό τη τας, ει ρή νης και συ νερ γα σί ας”. Στις 23 Γε νά ρη, 
μό λις δυο μέ ρες πριν την ε κλο γι κή νί κη του ΣΥ ΡΙ ΖΑ, δη μο σιεύ θη κε η “Λευ κή 
Βί βλος” των ελ λη νι κών έ νο πλων δυ νά με ων, που πα ρου σί α ζε αυ τό α κρι βώς το 
δόγ μα: “Η Ελ λά δα παί ζει ση μα ντι κό ρό λο στο πε ρι φε ρεια κό και διε θνές σύ στη-
μα α σφα λεί ας, με α κλό νη τη φι λο δο ξί α να γί νει έ νας ο δη γός στα θε ρό τη τας 
στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή της Νο τιο α να το λι κής Ευ ρώ πης. Προ κει μέ νου να πε τύ-
χει στο δύ σκο λο αυ τό έρ γο, η χώ ρα μας δια τη ρεί (...) ε ξαι ρε τι κά ση μα ντι κές 
ε γκα τα στά σεις και διευ κο λύν σεις που δί νουν έ να μο να δι κό πλε ο νέ κτη μα για 
μια πι θα νή α νά πτυ ξη α ε ρο πο ρι κών και ναυ τι κών δυ νά με ων των συμ μά χων 
στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή της Α να το λι κής Με σο γεί ου και της Μέ σης Α να το λής. Το 
στοι χεί ο αυ τό εί ναι ζω τι κής ση μα σί ας για την α νά πτυ ξη και υ πο στή ρι ξη των 
πο λυε θνι κών προ σπα θειών (...) Ό πως κα τα δει κνύ ει η πε ρί πτω ση της Λι βύ ης, 
έ χου με δη μιουρ γή σει μια ε μπε ρι στα τω μέ νη και πο λύ πλευ ρη δο μή υ πο στη ρι κτι-
κής δύ να μης, ώ στε να ευ θυ γραμ μί ζε ται με τις α ντί στοι χες ε πι χει ρη σια κές και 
εκ παι δευ τι κές α παι τή σεις του ΝΑ ΤΟ”. Α κρι βώς στο ί διο μο τί βο κι νεί ται και η 
ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή της συ γκυ βέρ νη σης ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ, στη στρα τη γι κή ε πι λο γή 
πρόσ δε σης με τον ευ ρω α τλα ντι κό ι μπε ρια λι σμό.

Φυ σι κά η Ελ λά δα, ως χώ ρα μέ σου ε πι πέ δου κα πι τα λι στι κής α νά πτυ ξης, ε πι διώ-
κει τη γε ω στρα τη γι κή της α να βάθ μι ση που λώ ντας γε ω πο λι τι κές ε ξυ πη ρε τή σεις 
ό χι ε πει δή εί ναι ι σχυ ρή και ι μπε ρια λι στι κή, αλ λά α κρι βώς για τους α ντί θε τους 
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λό γους: ε πει δή εί ναι στρι μωγ μέ νη στη γω νί α. Ού τως ή άλ λως, πε ρισ σό τε ρο 
κα θε στώς α νε πί ση μου προ τε κτο ρά του θυ μί ζει η μονιμοποίηση της οι κο νο μι κής 
ε πο πτεί ας και η ε πι βο λή σκλη ρών και ε ξο ντω τι κών ό ρων δα νει σμού για την 
α να τρο φο δό τη ση του χρέ ους, κα θώς και οι ρυθ μί σεις που ε πι βά λει το μνη μό-
νιο ΣΥ ΡΙ ΖΑ-Α ΝΕΛ, ό πως η εκ των προ τέ ρων έ γκρι ση των δα νει στών για νο μο-
σχέ δια που θα κα τε βά ζει η κυ βέρ νη ση ή η α πο δο χή της γερ μα νι κής α παί τη σης 
για τη δη μιουρ γί α ε νός νέ ου α πο θε μα τι κού υ περ τα μεί ου ξε που λή μα τος στρα-
τη γι κών το μέ ων της δη μό σιας πε ριου σί ας. Μέ σα σ’ αυ τές τις συν θή κες, βα σι κή 
ε πι δί ω ξη του ελ λη νι κού κρά τους (χω ρίς με γά λη ε πι τυ χί α εί ναι η α λή θεια) εί ναι 
μέ σω της γε ω στρα τη γι κής του θέ σης και κά νο ντας διά φο ρες μα νού βρες (κλεί-
νο ντας ε νί ο τε το μά τι στη Ρω σί α) να δια πραγ μα τευ τεί το πρό βλη μα του κρα τι-
κού χρέ ους [1]. Και κομ βι κό ση μεί ο της ε ξω τε ρι κής πο λι τι κής της νέ ας “α ντι συ-
στη μι κής” κυ βέρ νη σης, που κλη ρο νό μη σε α πό τους προ κα τό χους της, εί ναι να 
που λά ει το γε ω πο λι τι κό προ ϊ όν της “στα θε ρό τη τας” στο τό ξο α στά θειας.\

Ξε κι νά με, λοι πόν, αυ τή τη σει ρά α να λύ σε ων με τις πε ρί πλο κες ελ λη νο ρω σι κές 
σχέ σεις, τη συμ με το χή (έ στω και με μι σή καρ διά) του ελ λη νι κού κρά τους στις 
κυ ρώ σεις που ε πέ βα λε η Ε Ε στη Ρω σί α και την ε μπλο κή του ελ λη νι κού στρα τού 
σε α σκή σεις του ΝΑ ΤΟ με στό χο την ε πι τά χυν ση -μέ σα στο πλαί σιο του εν δο-
κα πι τα λι στι κού α ντα γω νι σμού με το ρώ σι κο κε φά λαιο- της δυ τι κής ι μπε ρια λι-
στι κής διείσ δυ σης στην Ου κρα νί α και τις χώ ρες της Α να το λι κής Ευ ρώ πης, που 
άλ λο τε βρί σκο νταν  στη σφαί ρα ε πιρ ρο ής της ΕΣ ΣΔ.

Και α πό το ε πό με νο τεύ χος θα μας α πα σχο λή σει:
-Η συ νερ γα σί α του ελ λη νι κού κρά τους με τη δο λο φο νι κή στρα τιω τι κή μη χα νή 
του Ισ ρα ήλ και το δι κτα το ρι κό κα θε στώς της Αι γύ πτου, οι κοι νές στρα τιω τι κές 
α σκή σεις και η δη μιουρ γί α του ά ξο να Ελ λά δας - Κύ πρου - Ισ ρα ήλ - Αι γύ πτου.
-Η δη μιουρ γί α του ά ξο να Ελ λά δας - Βουλ γα ρί ας - Ρου μα νί ας, οι ε νερ γεια κές 
και οι κο νο μι κές συμ φω νί ες και η α πό πει ρα της Ε Ε για ε νερ γεια κή α πε ξάρ τη ση 
της Βουλ γα ρί ας α πό τη Ρω σί α (το 95% του φυ σι κού α ε ρί ου που κα τα να λώ νε ται 
στη Βουλ γα ρί α προ έρ χε ται α πό την Gazprom).
-Η προ σέγ γι ση με τη FYROM, μέ σω της υ πο γρα φής των “11 μέ τρων οι κο δό μη σης 
ε μπι στο σύ νης” στις 23 Ιού νη.
-Οι τρι βές με το αλ βα νι κό κρά τος, κυ ρί ως με α φορ μή το “Οι κό πε δο 1” στο Ιό νιο.
-Η συ νερ γα σί α αλ λά και οι τρι βές (κυ ρί ως σε σχέ ση με τη χά ρα ξη της Α ΟΖ) με 
το τουρ κι κό κρά τος.
-Η συμ με το χή της Ελ λά δας στον λε γό με νο πό λε μο “ε να ντί ον της τρο μο κρα τί-
ας”, αλ λά και η ό ξυν ση της α ντι με τα να στευ τι κής πο λι τι κής α πό την Ευ ρώ πη 
Φρού ριο.
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Φυ σι κά μέ σα στη ρο ή των γε γο νό των θα εν σω μα τώ νο νται και τα ε πι πλέ ον 
ζη τή μα τα και γε γο νό τα που θα προ κύ πτουν κά θε φο ρά. Ε πί σης, για να υ πάρ ξει 
μια συ νο λι κό τε ρη ει κό να, α να δη μο σιεύ ο νται και δύ ο (σχε τι κές με τα υ πό ε ξέ-
τα ση ζη τή μα τα) α να κοι νώ σεις που ε ξέ δω σε η Συ νέ λευ ση α ναρ χι κών-κομ μου-
νι στών για την τα ξι κή α ντε πί θε ση ε νά ντια στην Ε Ε στις 21 Μα ΐ ου και 1 Ιου νί ου.
Οι α να λύ σεις αυ τές θα μας βο η θή σου νε να ε ξε τά σου με με ψύ χραι μη μα τιά 
την πραγ μα τι κή θέ ση του ελ λη νι κού κρά τους στον πα γκό σμιο κα πι τα λι στι κό 
κα τα με ρι σμό, ώ στε να ξε κι νή σει κι έ νας πραγ μα τι κός κι νη μα τι κός διά λο γος με 
πο λι τι κούς και ό χι κα νι βα λι κούς ό ρους. Πέ ρα ό μως α πό αυ τή τη χρη σι μό τη τα, 
μια α νά λυ ση ο φεί λει να γί νε ται και ο δη γός δρά σης, φω τί ζο ντας τους πραγ-
μα τι κούς ό ρους διε ξα γω γής της τα ξι κής πά λης. Α να λύ σεις οι ο ποί ες αρ νού-
νται να συν θέ σουν τα κα τα κερ μα τι σμέ να κομ μά τια και να δουν τη δια λε κτι κή 
κί νη ση της ι στο ρί ας και την αλ λη λου χί α των γε γο νό των στην πραγ μα τι κή ζω ή 
εί ναι κα τα δι κα σμέ νες να κα τα λή γουν σε μια με τα φυ σι κή ι δε ο λο γι κή α νά γνω-
ση: α ντί να α να λύ ουν την πραγ μα τι κό τη τα και με βά ση αυ τή να κα τα φεύ γουν 
στην πρα κτι κή δρα στη ριό τη τα, προ σπα θούν να τη στρι μώ ξουν στα στε νά τους 
ερ μη νευ τι κά ό ρια. Τα πο λι τι κά συ μπε ρά σμα τα πρέ πει να προ κύ πτουν α πό την 
α νά λυ ση της πραγ μα τι κό τη τας και ό χι η στε νή ερ μη νεί α της πραγ μα τι κό τη τας 
να υ πη ρε τεί εκ των προ τέ ρων ι δε ο λο γι κά κα τα σκευά σμα τα. Η κα θα ρο λο γί α 
μπο ρεί να ο ριο θε τεί με χί λιους δυο βυ ζα ντι νι σμούς τον πε ρί κλει στο πο λι τι κό 
της χώ ρο, να συ ζη τά α ε νά ως για το πό σοι άγ γε λοι χω ρά νε στο κε φά λι μιας 
καρ φί τσας ή για τον αν το τά δε ή το δεί να α να λυ τι κό ερ γα λεί ο έ χει μαρ ξι στι-
κή, λε νι νι στι κή ή α ναρ χι κή γε νε α λο γι κή κα τα γω γή. Οι νε φέ λες της ι δε ο λο γί ας 
ό μως δεν μπο ρούν να υ πο κα τα στή σουν το στα θε ρό έ δα φος της υ λι κής τα ξι κής 
πά λης. Και πά νω σ’ αυ τό το έ δα φος μο νά χα ε πι βε βαιώ νο νται ή δια ψεύ δο νται 
οι θε ω ρί ες μας, οι προσ δο κί ες μας, οι ελ πί δες μας και η πρα κτι κή δρα στη ριό-
τη τα που τις συ νο δεύ ει. 

Δεν μπο ρού με, για πα ρά δειγ μα, στο ό νο μα ε νός ι δε ο λο γι κού “α ντι πα τριω τι-
σμού” να α γνο ού με την ά με ση ορ γα νι κή σύν δε ση της ελ λη νι κής α στι κής τά ξης 
με τον ευ ρω α τλα ντι κό ι μπε ρια λι σμό, δεν μπο ρού με να υ πο τι μά με τη στρα τη-
γι κή ε πι λο γή πρόσ δε σης με την Ε Ε και το ΝΑ ΤΟ, ού τε την η γε μο νι κή θέ ση που 
έ χουν σ’ αυ τούς τους δια κρα τι κούς μη χα νι σμούς η Γερ μα νί α και οι Η ΠΑ α ντί-
στοι χα. Αυ τή η κε ντρι κή πο λι τι κή ε πι λο γή εί ναι ό ρος ε πι βί ω σης για το ελ λη-
νι κό κε φά λαιο και η α ντί στοι χη χά ρα ξη μιας α ντίρ ρο πης α ντι ι μπε ρια λι στι κής 
διε θνι στι κής πο λι τι κής θα πρέ πει να εί ναι ό ρος  εκ των ων ουκ ά νευ για έ να 
ε πα να στα τι κό κί νη μα. Ή με το λό για του Ε πα να στα τι κού Λα ϊ κού Α γώ να: “Δεν 
μπαί νει λοι πόν πρό βλη μα αν ο α γώ νας εί ναι α ντι ι μπε ρια λι στι κός ή α ντι κα πι-
τα λι στι κός, ή αν εί ναι κα ταρ χήν και βα σι κά α ντι ι μπε ρια λι στι κός ή κα ταρ χήν 
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και βα σι κά α ντι κα πι τα λι στι κός. Ο α γώ νας εί ναι έ νας και διε ξά γε ται ε νά ντια 
στον κα πι τα λι σμό - ι μπε ρια λι σμό σαν έ να πράγ μα”. Ό ποιος στον διε θνι στι κό 
α ντι ι μπε ρια λι σμό βλέ πει να βγαί νει λά δι η ελ λη νι κή α στι κή τά ξη, ε θνι κι σμό, 
ε πι διώ ξεις ε θνι κής ε νό τη τας, πα τριω τι κό α ντι γερ μα νι σμό κλπ, α πλώς δεν α ντι-
λαμ βά νε ται τους υ λι κούς ό ρους κυ ριαρ χί ας της εγ χώ ριας α στι κής τά ξης. Το 
χτί σι μο ε νός διε θνι στι κού α ντι ι μπε ρια λι στι κού με τώ που εί ναι προ α παι τού με νο 
για έ να κί νη μα που πα λεύ ει για την ε πα να στα τι κή με τα στοι χεί ω ση των κοι-
νω νι κών σχέ σε ων προς την κα τεύ θυν ση του κομ μου νι σμού και της α ναρ χί ας.

Με α νά λο γο τρό πο, δεν μπο ρού με να βά ζου με “τα ερ γα τι κά συμ φέ ρο ντα μπρο-
στά”, ε άν δεν α σχο λη θού με με τα τρί α δια δο χι κά μνη μό νια ως κε ντρι κό μο χλό 
α πα ξί ω σης της ερ γα σια κής δύ να μης, ως κε ντρι κή πο λι τι κή ε πι λο γή του κε φα-
λαί ου στηνπαρούσαιστορικήστιγμή ε νά ντια στα προ λε τα ρια κά συμ φέ ρο ντα, 
στον συγκεκριμένο γε ω γρα φι κό τό πο. Τα α φε ντι κά δεν ρί χνουν την α ξί α της 
ερ γα σί ας με α το μι κές πρω το βου λί ες ή με συλ λο γι κό πα γκό σμιο δια λο γι σμό, 
ού τε συ νε δριά ζουν με τις ώ ρες σε eurogroup α πό χό μπι. Η δια δι κα σί α α πα ξί-
ω σης της ερ γα σί ας εί ναι συγκεκριμένη και ιστορική και ως τέ τοια πρέ πει να 
πο λε μη θεί, δη λα δή ό πως ξε δι πλώ νε ται α πό τον τα ξι κό πό λε μο που ε πι βάλ λε ται 
α πό τα πά νω. Εί ναι με τα φυ σι κή η ά πο ψη που υ ιο θε τεί το ΚΚΕ και κά ποια κομ μά-
τια του α ντα γω νι στι κού κι νή μα τος πως τα μνη μό νια εί ναι ήσ σο νος ση μα σί ας, 
για τί αν δεν υ πήρ χαν αυ τά κά ποιον άλ λον τρό πο θα έ βρι σκαν τα α φε ντι κά να 
ρί ξουν τα με ρο κά μα τα [2]. Πράγ μα τι, αλ λά στην πα ρού σα ι στο ρι κή στιγ μή βρή-
καν (και) αυ τόν, και αυ τόν (με τα ξύ άλ λων) πρέ πει να πο λε μή σου με! Κι αυ τό 
δεν αλ λά ζει με την εμ φά νι ση α ντι μνη μο νια κών κα ρι κα τού ρων σαν το Ε ΠΑΜ. 
Και πο λύ πε ρισ σό τε ρο δεν αλ λά ζει με την ε λέ ω realpolitik με τα στρο φή πρώ ην 
“α ντι μνη μο νια κών” στο μνη μο νια κό μπλοκ, ό πως έ γι νε με τον Σα μα ρά ή τον 
Τσί πρα. Το α ντί θε το μά λι στα: φα νε ρώ νει πως δεν μπο ρεί να υ πάρ ξει κα νέ νας 
πραγ μα τι κός α γώ νας ε νά ντια στο μνη μό νιο ε ντός του υ φι στά με νου κοι νω νι-
κού πλαι σί ου και της ευ ρω ε νω σί τι κης λυ κο συμ μα χί ας. Ο α γώ νας ε νά ντια στα 
μνη μό νια θα εί ναι ε πα να στα τι κός ή δεν θα εί ναι τί πο τα. Και το α ντί στρο φο: 
δεν μπο ρεί να χα ρα χθεί ο ποια δή πο τε ε πα να στα τι κή (ού τε καν ρι ζο σπα στι κή) 
πο λι τι κή υ πέρ των προ λε τα ρια κών συμ φε ρό ντων δί χως τον πα ράλ λη λο α γώ να 
ε νά ντια στα μνη μό νια. Εί ναι α να γκαί α, αλ λά μη ι κα νή συν θή κη..

Σκο πός μας, λοι πόν, δεν εί ναι ού τε η αυ το ε πι βε βαί ω ση, ού τε η ευ λο γί α της 
γε νειά δας μας. Εί ναι ά σκο πο να το πο θε τεί κα νείς τό σο χα μη λά τον πο λι τι κό 
πή χη, ώ στε να φτά νει μό λις μια σπι θα μή α πό το έ δα φος: στο ση μεί ο της αυ το-
α να κύ κλω σης, της ε σω στρέ φειας και της αυ το α να φο ρι κό τη τας. Σκο πός μας 
εί ναι μέ σα α πό την α νά λυ ση της πο λυ σύν θε της πραγ μα τι κό τη τας να πά ρου με 
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θέ ση μά χης στην τα ξι κή πά λη. Ό χι α πλώς για τη σπει ρο ει δή α να τρο φο δό τη ση 
του πο λι τι κού χώ ρου στον ο ποί ον α νή κου με, δείγ μα σε χτα ρι σμού και ω ραιο πά-
θειας, αλ λά για να βά λου με στο κέ ντρο της πρα κτι κής μας δρα στη ριό τη τας την 
ε ξυ πη ρέ τη ση των προ λε τα ρια κών συμ φε ρό ντων: την κοι νω νι κή ε πα νά στα ση.

Τοπολύπλοκοκουβάριτωνελληνορωσικώνσχέσεων

Η “ρώ σι κη αρ κού δα” στο ε θνι κι στι κό ελ λη νι κό φα ντα σια κό παί ζει έ ναν ει δι κό 
ρό λο. Σε μια πιο με τα μο ντέρ να εκ δο χή η σω τη ρί α του ελ λη νι κού έ θνους α πό το 
“ξαν θό γέ νος” θα έρ θει με την α πο δέ σμευ ση α πό την Ε Ε, τη δα νειο δό τη ση της 
Ελ λά δας α πό τη Ρω σί α και την πρόσ δε ση στο άρ μα του ο μό δο ξου κα πι τα λι σμού. 
Η α ντί λη ψη αυ τή, που ού τε κα τά διά νοια αγ γί ζει το ζή τη μα της ι διο κτη σί ας των 
μέ σων πα ρα γω γής και της κοι νω νι κο ποί η σης του πλού του, α πλώς α παι τεί μια 
γε ω στρα τη γι κή με τα τό πι ση της Ελ λά δας, α να πα ρά γο ντας το ι δε ο λό γη μα της 
φτω χής πλην τί μιας χώ ρας που θα δου λέ ψει σκλη ρά για να ξα να στα θεί στα 
πό δια της. Να ξα να στα θεί, βε βαί ως, με συ νέ χι ση (ί σως και ε πι τά χυν ση) της 
κοι νω νι κής φτω χο ποί η σης και της τα ξι κής α φαί μα ξης [3].

Για να κα τα νο ή σου με, ό μως, ποιον πραγ μα τι κά θα ε ξυ πη ρε τού σε η πρόσ δε ση 
στο άρ μα του ρώ σι κου κα πι τα λι σμού, αρ κεί να α να φέ ρου με τη συ νο δεί α του 
Α λέ ξη Τσί πρα κα τά τη συ νε δρί α ση του 19ου Διε θνούς Οι κο νο μι κού Φό ρουμ στις 
17 Ιού νη στην Α γί α Πε τρού πο λη (Λέ νιν γκρα ντ): Intracom, Lamda Development, 
International Group, Ελ λη νι κά Κα λώ δια, Βιο χάλ κο, ΕΛ ΠΕ, ΔΕ ΠΑ, ΔΕ Η, Laskaridis 
Group, Aldemar Group, Σω λη νουρ γεί α Κο ρίν θου, Mouzenidis Group, Creta 
Farm, Δω δώ νη, Temes, ΕΛ ΒΑΛ, Sani, Company Tez Tour, Tepro Metal, Viva 
Wallet, Zouras Farm, Avanti Furs, Active, Agrokom Group και οι Ε νώ σεις Ελ λη-
νι κών Βιο μη χα νιών Δια στη μι κής Τε χνο λο γί ας και Ε φαρ μο γών και Ε ται ρειών 
Κι νη τών Ε φαρ μο γών. Δια βά ζου με στη The Huffington Post: “Ως εί ναι α να με νό-
με νο υ πάρ χει με γά λο εν δια φέ ρον και α πό ελ λη νι κές ε ται ρεί ες, με τις ελ λη νι κές 
συμ με το χές να αυ ξά νουν χρό νο με το χρό νο, α φού το ε πι χει ρη μα τι κό εν δια-
φέ ρον εί ναι διαρ κώς αυ ξα νό με νο και α νά λο γο της αύ ξη σης των οι κο νο μι κών 
συμ φω νιών και του με γέ θους αυ τών. Για πα ρά δειγ μα, πέ ρυ σι κλεί στη καν 102 
συμ βά σεις α ξί ας 273δις δο λα ρί ων, ε νώ οι συμ με το χές εί χαν ξε πε ρά σει τις 
7.000”. Α πευ θυ νό με νος στους εκ προ σώ πους των ε πι χει ρη μα τι κών ο μί λων, ο 
πρω θυ πουρ γός εί πε με νό η μα: “Ε σείς θα μας τρα βά τε α πό το μα νί κι”. Ο “α ντι-
κα πι τα λι στής” (και στέ λε χος της ΛΑ Ε πλέ ον) α να πλη ρω τής υ πουρ γός Ά μυ νας 
Κώ στας Ή συ χος χα ρα κτή ρι σε ως ι στο ρι κή ευ και ρί α τη συμ με το χή της Ελ λά δας 
στο Φό ρουμ: “για την ε νί σχυ ση της ελ λη νο ρω σι κής συ νερ γα σί ας και των σχέ-
σε ων με τις άλ λες χώ ρες των BRICS και την ε πέ κτα ση της συ νερ γα σί ας στους 
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το μείς των με τα φο ρών, της βιο μη χα νί ας τρο φί μων, του του ρι σμού και στη 
δη μιουρ γί α μι κτών ελ λη νι κών - ρω σι κών ε πι χει ρή σε ων”. Ο στό χος εί ναι πρό-
δη λος: τα ε πι χει ρη μα τι κά συμ φέ ρο ντα πή γε να ε ξυ πη ρε τή σει στη Ρω σί α η κου-
στω δί α του Τσί πρα και ό χι τα ερ γα τι κά..

Πα ρά τις έ ντο νες α ντι δρά σεις των Η ΠΑ [4] το ελ λη νι κό κρά τος προ χω ρά και σε 
ε νερ γεια κές συμ φω νί ες με τη Ρω σί α, ό πως κι άλ λα κρά τη μέ λη της Ε Ε, κα θώς 
το 30%  των α να γκών της Έ νω σης σε φυ σι κό α έ ριο κα λύ πτε ται α πό τη ρώ σι κη 
Gazprom. Η συμ φω νί α για τον Νέ ο Ευ ρω πα ϊ κό Α γω γό φυ σι κού α ε ρί ου κλεί-
στη κε στο πλαί σιο του Φό ρουμ της Α γί ας Πε τρού πο λης, α νά με σα στον υ πουρ γό 
Πα ρα γω γι κής Α να συ γκρό τη σης Π. Λα φα ζά νη και τον ε πι κε φα λής της Τρά πε-
ζας Α νά πτυ ξης και Διε θνών Οι κο νο μι κών Υ πο θέ σε ων της Ρω σί ας Βλα ντί μιρ 
Ντι μί τριεφ. Στις 19 Ιού νη υ πο γρά φτη κε και το μνη μό νιο συ νερ γα σί ας για την 
ε πέ κτα ση του Tourkish Stream στο ελ λη νι κό έ δα φος. Ο λε γό με νος Greek Stream 
(αν κα τα σκευα στεί πο τέ κα θώς προ κύ πτουν διά φο ρες ε μπλο κές στο έρ γο) [5] 
θα με τα φέ ρει α πό το 2019 πε ρί που 47 δις κυ βι κά μέ τρα ρώ σι κου φυ σι κού α ε-
ρί ου. Σύμ φω να με δη λώ σεις του Λα φα ζά νη, το μνη μό νιο συ νερ γα σί ας κα θι στά 
την Ελ λά δα σε πλου ρα λι στι κό ε νερ γεια κό κόμ βο και την α να βαθ μί ζει πο λι τι κά 
και ε νερ γεια κά. Ο πρω θυ πουρ γός Α λέ ξης Τσί πρας στη συ νά ντη σή του με τον 
ρώ σο πρό ε δρο Βλα ντι μίρ Πού τιν α να βάθ μι σε δυ σα νά λο γα τη σπου δαιό τη τα 
του έρ γου, σε μια κί νη ση κα τά φα ντα σί α πί ε σης προς τους δα νει στές [6] στο 
πλαί σιο της δια πραγ μά τευ σης για το νέ ο μνη μό νιο: “Πι στεύ ου με ό τι η κα τα-
σκευ ή του μπο ρεί να δώ σει πο λύ ση μα ντι κές δυ να τό τη τες για την ε νί σχυ ση 
της στα θε ρό τη τας στην πε ριο χή. Υ πάρ χουν ση μα ντι κοί σταθ μοί στην ε νί σχυ ση 
των δε σμών των δύ ο χω ρών. Έ νας α πό αυ τούς εί ναι το έ τος Ελ λά δας - Ρω σί ας 
το 2016 και η δυ να τό τη τα α πό τώ ρα έ ως το Νο έμ βριο να ε πε ξερ γα στού με έ να 
μνη μό νιο οι κο νο μι κής συ νερ γα σί ας”.

Για το ποια τα ξι κά συμ φέ ρο ντα θα ε ξυ πη ρε τού νται α πό μια εν δε χό με νη κα τα-
σκευ ή του α γω γού, ο “α ντι κα πι τα λι στής” Π. Λα φα ζά νης, μέ σα σε έ να κρε σέ ντο 
εν θου σια σμού, έ σπευ σε να το κά νει σύ ντο μα σα φές και με α κρί βεια: “Ο α γω-
γός (…) θα κα τα σκευα στεί α πό ι διω τι κές ε ται ρεί ες, θα εί ναι έ να ι διω τι κό έρ γο 
και αυ τές οι ι διω τι κές ε ται ρεί ες θα α να λά βουν πλή ρως τη χρη μα το δό τη ση, 
την κα τα σκευ ή και τη δια χεί ρι σή του. Θα εί ναι έ να με γά λο πρό τζε κτ, έ να α πό 
τα με γα λύ τε ρα των τε λευ ταί ων δε κα ε τιών στη χώ ρα μας και συ νο λι κά ό λος ο 
α γω γός θα εί ναι μια α πό τις με γα λύ τε ρες οι κο νο μι κές συμ φω νί ες, έ να α πό τα 
με γα λύ τε ρα οι κο νο μι κά έρ γα που έ χουν γί νει τα τε λευ ταί α χρό νια στην Ευ ρώ-
πη” [7]. 
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Εί ναι προ φα νές πως ο ποιο δή πο τε εν δε χό με νο γε ω στρα τη γι κής με τα τό πι σης της 
Ελ λά δας προς τη Ρω σί α και τις BRICS με κα νέ ναν τρό πο δεν ε ξυ πη ρε τεί τα προ-
λε τα ρια κά λα ϊ κά συμ φέ ρο ντα, α φού δια τη ρεί α νέγ γι χτο τον ί διο τον πυ ρή να 
της κα πι τα λι στι κής κρί σης. Ε κτός α πό αυ τό, ό μως, θα ή ταν δυ να τή μια τέ τοιου 
βε λη νε κούς με τα τό πι ση μέ σα στους υ πάρ χο ντες συ σχε τι σμούς και τον πα γκό-
σμιο κα πι τα λι στι κό κα τα με ρι σμό ερ γα σί ας;

Πα ρό τι το ελ λη νι κό κρά τος προ χω ρά σε ε νερ γεια κές συμ φω νί ες με τη Ρω σί α, η 
συ γκυ βέρ νη ση ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ α κο λου θεί κα τά πό δας την ευ ρω α τλα ντι κή ι μπε-
ρια λι στι κή διείσ δυ ση στις πρώ ην σο βιε τι κές δη μο κρα τί ες και συμ με τέ χει στις 
πε ρί πλο κες σχέ σεις α ντα γω νι σμού και συ νερ γα σί ας α νά με σα στα δυ τι κά και 
ρώ σι κα κε φά λαια. Γι’ αυ τό άλ λω στε και κα τά τη σύ νο δο του συμ βου λί ου ε ξω-
τε ρι κών υ πο θέ σε ων της Ε Ε στις 22 Ιού νη, ο υ πουρ γός Ε ξω τε ρι κών Ν. Κο τζιάς 
υ περ ψή φι σε την πα ρά τα ση των οι κο νο μι κών κυ ρώ σε ων που ε πέ βα λε η Έ νω ση 
στη Ρω σί α με α φορ μή το ου κρα νι κό ζή τη μα. Το ελ λη νι κό κρά τος ευ θυ γραμ μί-
στη κε πλή ρως με την πο λι τι κή της πα ρά τα σης των κυ ρώ σε ων, πα ρό τι αυ τές θα 
έ λη γαν στα τέ λη του Ιού λη. Η πα ρά τα ση αυ τή πραγ μα το ποι ή θη κε και με την 
πα ραί νε ση του ί διου του προ έ δρου των Η ΠΑ στη σύ νο δο κο ρυ φής των G7 (α πό 
την ο ποί α εί χε α πο κλει στεί η Ρω σί α), που πραγ μα το ποι ή θη κε στη Γερ μα νί α στις 
7 και 8 Ιού νη [8].

Οι ευ ρω πα ϊ κές κυ ρώ σεις με τα ξύ άλ λων προ βλέ πουν την ου σια στι κή πα ρε μπό-
δι ση της διείσ δυ σης του ρω σι κού κε φα λαί ου στις ευ ρω πα ϊ κές α γο ρές, την α πα-
γό ρευ ση α γο ράς ρώ σι κων χρη μα το πι στω τι κών προ ϊ ό ντων α πό τις ευ ρω πα ϊ κές 
ε πι χει ρή σεις, την α πα γό ρευ ση πώ λη σης ή α γο ράς στρα τιω τι κού υ λι κού, ε νώ 
τί θε νται σε ι σχύ πε ριο ρι σμοί στις πω λή σεις ευαί σθη των τε χνο λο γιών και ε ξο-
πλι σμού του ε νερ γεια κού το μέ α.

Οι κυ ρώ σεις βε βαί ως έ χουν κι α ντί στρο φη ρο ή, μιας και η Ρω σί α πα ρέ τει νε για 
α κό μα έ να έ τος το ε μπάρ γκο σε ευ ρω πα ϊ κά ε μπο ρεύ μα τα, ό πως τα φρού τα και 
τα λα χα νι κά, δυ σχε ραί νο ντας α κό μα πε ρισ σό τε ρο τη θέ ση της Ελ λά δας, κα θώς 
χτυ πιέ ται έ να α πό τα βα σι κά ε ξα γώ γι μα προ ϊ ό ντα της. Η διάρ ρη ξη των οι κο-
νο μι κών σχέ σε ων σε αυ τόν τον το μέ α συ μπυ κνώ νε ται στις δη λώ σεις του ει δι-
κού Συμ βού λου του Συν δέ σμου Ελ λη νι κών Ε πι χει ρή σε ων Ε ξα γω γής Δια κί νη σης 
Φρού των Λα χα νι κών και Χυ μών INCOFRUIT - HELLAS, Γιώρ γο Πο λυ χρο νά κη: 
“Με τά τις ε ξε λί ξεις αυ τές, κα θί στα ται σα φές ό τι η Ρω σί α δεν εί ναι πλέ ον έ νας 
στρα τη γι κός ε ταί ρος για την Ε Ε και ο δη γούν τη χώ ρα μας ο ρι στι κά ε κτός της 
ρω σι κής α γο ράς -και πρέ πει να κοι τά ξου με μπρο στά. Υ πάρ χουν ευ και ρί ες για 
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α νά πτυ ξη και χω ρίς τη Ρω σί α. Γι’ αυ τό ψά χνου με για α γο ρές σε ό λο τον κό σμο 
για τα ελ λη νι κά προ ϊ ό ντα”. Α κρι βώς αυ τή τη διέ ξο δο πρό τει νε και η Κο μι σιόν, 
α πα ντώ ντας σε ε πι στο λή με την ο ποί α ο Πα νελ λή νιος Σύν δε σμος Ε ξα γω γέ ων 
(ΠΣΕ) ε ξέ φρα ζε την α νη συ χί α του για το πλήγ μα που θα φέ ρει στην αι μορ ρο-
ού σα ελ λη νι κή οι κο νο μί α το ε μπάρ γκο. Η Ευ ρω πα ϊ κή Ε πι τρο πή θύ μι σε στον ΠΣΕ 
τις ε μπο ρι κές συμ φω νί ες της Ε Ε με Ου κρα νί α, Μολ δα βί α και Γε ωρ γί α, προ τεί-
νο ντας την α να κα τεύ θυν ση των ελ λη νι κών ε ξα γω γών προς το συ γκε κρι μέ νο 
πε δί ο [9]. Την ί δια ώ ρα, με διά ταγ μα του Πού τιν στις 29/07/2015, α πό τις 6 
Αυ γού στου κα τα στρέ φε ται ε πι τό που κά θε προ ϊ όν που ε ντο πί ζε ται στα σύ νο ρα 
κα τά πα ρά βα ση των ρώ σι κων α ντί με τρων α πέ να ντι σε ό σες χώ ρες έ χουν ε πι-
βά λει ή στη ρί ξει κυ ρώ σεις ε νά ντια σε ρώ σι κα νο μι κά ή φυ σι κά πρό σω πα.

Σύμ φω να με το ελ λη νι κό υ πουρ γεί ο Ε ξω τε ρι κών τα ελ λη νι κά προ ϊ ό ντα που 
πλήτ το νται α πό τα ρώ σι κα α ντί με τρα εί ναι: ρο δά κι να, φρά ου λες, α κτι νί δια, 
κε ρά σια, βε ρί κο κα, αγ γού ρια, μή λα, μα ντα ρί νια, καρ ποί και προ ϊ ό ντα ι χθυο-
καλ λιέρ γειας (λα βρά κια και τσι πού ρες). Σύμ φω να με το Γρα φεί ο Οι κο νο μι κών 
και Ε μπο ρι κών Υ πο θέ σε ων της ελ λη νι κής πρε σβεί ας στη Μό σχα: “Η ε πι βο λή 
α πό τη Ρω σί α, στις 07/08/2014, α πα γό ρευ σης ει σα γω γής προ ϊ ό ντων φυ τι κής 
και ζω ι κής πα ρα γω γής α πό τις χώ ρες μέ λη της Ε Ε, τις Η ΠΑ, τον Κα να δά, την 
Αυ στρα λί α και τη Νορ βη γί α πλήτ τει α γρο τι κά προ ϊ ό ντα που η Ελ λά δα ε ξά-
γει πα ρα δο σια κά στη ρώ σι κη α γο ρά. Η α ξί α των ε ξα γω γών αυ τών α νήλ θε σε 
πε ρί που 125 ε κατ. ευ ρώ το 2013, α ντι προ σω πεύ ο ντας το 30% του συ νό λου των 
ελ λη νι κών ε ξα γω γών προς τη Ρω σί α. Το 2014 οι ελ λη νι κές ε ξα γω γές των προ-
ϊ ό ντων υ πα γό με νων σε ε μπάρ γκο εμ φά νι σαν με γά λη μεί ω ση κα τά 38,5% και 
α νήλ θαν σε 76,7 ε κατ. ευ ρώ, κα τα λαμ βά νο ντας το 21,5% των συ νο λι κών ελ λη-
νι κών ε ξα γω γών προς τη Ρω σι κή Ο μο σπον δί α”. Ό πως βλέ που με στον πί να κα 1, 
σύμ φω να με την ΕΛ ΣΤΑΤ, ο ό γκος ε μπο ρί ου α νά με σα στις δυο χώ ρες μειώ θη-
κε κα τά 25,9% με τις ελ λη νι κές ε ξα γω γές να πε ριο ρί ζο νται κα τά 12,1%, ε νώ οι 
ει σα γω γές α πό τη Ρω σί α μειώ θη καν κα τά 26,7%. Σύμ φω να με τα ό σα δή λω σε 
ο ί διος ο Πού τιν, κα τά τη διάρ κεια της ε πί σκε ψης Τσί πρα τον Α πρί λη του 2015, η 
μεί ω ση του ό γκου κοι νού ε μπο ρί ου α νά με σα στην Ελ λά δα και τη Ρω σί α έ φτα σε 
πλέ ον στο 40%.

Οι ελ λη νι κές ε ξα γω γές προς τη Ρω σί α κα λύ πτουν το 2,2% του συ νό λου των 
ε ξα γω γών της χώ ρας, γε γο νός που ο δη γεί ο ρι σμέ νους να υ πο βι βά ζουν τις ε πι-
πτώ σεις των ρω σι κών α ντί με τρων στην ελ λη νι κή οι κο νο μί α. Η Ελ λά δα ε ξά γει 
προς τη Ρω σί α κυ ρί ως γου νο δέρ μα τα, βερ νί κια, χρώ μα τα, η λε κτρι κούς α νελ-
κυ στή ρες, α γρο τι κά προ ϊ ό ντα και τρό φι μα, ε νώ ει σά γει α κα τέρ γα στο πε τρέ-
λαιο, πε τρέ λαιο ε ξω τε ρι κής καύ σης, φυ σι κό α έ ριο, λά δια α πό πε τρέ λαιο ή ασ-
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Πίνακας1:Ελλάδα-Ρωσία:Σύνολοεμπορίου2014

Α ξί α σε ευ ρώ 2014 2013
Με τα βο λή 
2014/2013

Ε ξα γω γές 356.890.110 406.029.937 -12,1%

Ει σα γω γές 4.841.668.692 6.606.110.234 -26,7%

Ό γκος ε μπο ρί ου 5.198.558.802 7.012.140.171 -25,9%

Ε μπο ρι κό 
ι σο ζύ γιο -4.484.778.582 -6.200.080.297 -27,7%

   
φαλ τού χα ο ρυ κτά. Ό πως γί νε ται φα νε ρό, το γε νι κό ε μπο ρι κό ι σο ζύ γιο εί ναι 
ε τε ρο βα ρές υ πέρ της Ρω σί ας.

Σύμ φω να με την Κε ντρι κή Τρά πε ζα της Ρω σι κής Ο μο σπον δί ας, στις αρ χές του 
2014 το α πό θε μα των ρώ σι κων Ξέ νων Ά με σων Ε πεν δύ σε ων (ΞΑ Ε) στην Ελ λά-
δα ή ταν 571 ε κατ. δο λά ρια (αυ ξη μέ νο κα τά 2,2% σε ε τή σια βά ση). Η εισ ρο ή 
των ρώ σι κων ΞΑ Ε κα τά το 2014 ή ταν α ξί ας 185 ε κατ. δο λα ρί ων (το 0,33% των 
συ νο λι κών ε ξερ χό με νων ρώ σι κων ΞΑ Ε).  Οι ρώ σι κες ε πεν δύ σεις στην Ελ λά-
δα α φο ρούν κα τά κύ ριο λό γο τους το μείς της ε νέρ γειας, του του ρι σμού, των 
τη λε πι κοι νω νιών, των α κι νή των, των τρο φί μων και των χρη μα το πι στω τι κών 
προ ϊ ό ντων. Α ντί στοι χα, το α πό θε μα των ελ λη νι κών ΞΑ Ε στη Ρω σί α στις αρ χές 
του 2014 ή ταν 12 ε κατ. δο λά ρια (με αι σθη τή μεί ω ση κα τά 75%), ε νώ η ε κρο ή 
ελ λη νι κών ΞΑ Ε προς τη Ρω σί α το 2014 ή ταν μό λις 1 ε κατ. δο λά ρια, που α ντι-
στοι χεί στο 0,005% του συ νό λου των ει σερ χό με νων ΞΑ Ε προς τη χώ ρα. Οι ελ λη-
νι κές ε πεν δύ σεις α φο ρούν κυ ρί ως τους το μείς της κλω στο ϋ φα ντουρ γί ας, των 
κα τα σκευών και των τρο φί μων (ο ο ποί ος, ό πως εί δα με και πα ρα πά νω, δέ χε ται 
ι σχυ ρά πλήγ μα τα α πό τα ρώ σι κα α ντί με τρα προς την Ε Ε). Πρέ πει να το νι στεί, 
ε πί σης, πως ο ρι σμέ νες ελ λη νι κές ε πι χει ρή σεις ε πεν δύ ουν στη Ρω σί α, ει σά γο-
ντας κε φά λαιο α πό την Κύ προ, το Λου ξεμ βούρ γο και την Ολ λαν δί α. Πε ρί που 
70 εί ναι οι ελ λη νι κές ε ται ρεί ες που δρα στη ριο ποιού νται στη Ρω σί α (με τα ξύ 
των ο ποί ων η 3Ε, η Chipita, ο Ό μι λος Κο πε λού ζου, η Ά κτωρ, ε νώ υ πάρ χει και 
πα ρου σί α της Τρά πε ζας Πει ραιώς και της Eurobank).

ΣτρατιωτικέςασκήσειςκαιBusinessasusual

Πα ράλ λη λα, με γά λη εί ναι η κι νη τι κό τη τα και στον το μέ α της στρα τιω τι κής 
δι πλω μα τί ας. Τον πε ρα σμέ νο Ιού νη η Ελ λά δα φι λο ξέ νη σε τη να το ϊ κή ά σκη ση 
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Gordian Knot-15 του να το ϊ κού στρα τη γεί ου του σώ μα τος τα χεί ας α νά πτυ ξης 
NRDC-GR, που ε δρεύ ει στο στρα τό πε δο Πε δί ον Ά ρε ως στη Θεσ σα λο νί κη. Α πό 
τις 2 ως τις 12 Ιού νη στα στρα τό πε δα Προ κο πί δη στην Άσ ση ρο και Λε βα ντή στη 
Σίδ νο α ξιο λο γού νταν η ε πι χει ρη σια κή πο λε μι κή ι κα νό τη τα της λυ κο συμ μα χί ας 
σε σε νά ριο πο λε μι κής ε μπλο κής στη Βαλ τι κή θά λασ σα. Σύμ φω να με το δελ τί ο 
τύ που του ΓΕ Ε ΘΑ, η ά σκη ση εί χε ως στό χο την ε παύ ξη ση της ε πι χει ρη σια κής 
ι κα νό τη τας του Στρα τη γεί ου  “στη σχε δί α ση και διε ξα γω γή πο λε μι κών ε πι χει-
ρή σε ων σε έ να πλή ρες ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον (...) Στην ά σκη ση συμ με τεί-
χαν 1.628 α ξιω μα τι κοί και υ πα ξιω μα τι κοί α πό 20 χώ ρες. Το σε νά ριο βα σί στη κε 
στην ε νερ γο ποί η ση της συλ λο γι κής ά μυ νας στη βά ση του άρ θρου 5 της Συμ-
μα χί ας, σε πε ρί ο δο υ ψη λής ε ντά σε ως, με σκο πό τη δια τή ρη ση και ε νί σχυ ση 
των δυ να το τή των του Στρα τη γεί ου υ πό πλή ρη α νά πτυ ξη, ως Υ ψη λής Ε τοι μό-
τη τας (High Readiness Force-HRF), τό σο στη σχε δί α ση ό σο και στη διε ξα γω γή 
πο λε μι κών ε πι χει ρή σε ων”. Το σε νά ριο της ά σκη σης προ έ βλε πε την ε πέμ βα ση 
του ΝΑ ΤΟ στην Ε σθο νί α για να τη σώ σει α πό: “ι σχυ ρή χώ ρα που ε πι διώ κει να 
ε δραιω θεί ξα νά ως πο λι τι κή και οι κο νο μι κή πε ρι φε ρεια κή δύ να μη”, φω το γρα-
φί ζο ντας ξε κά θα ρα τη Ρω σί α.

Στις αρ χές του Ιού λη πραγ μα το ποι ή θη κε στη Μαύ ρη Θά λασ σα α κό μα μια ά σκη-
ση του ΝΑ ΤΟ με τη συμ με το χή πλοί ων του πο λε μι κού ναυ τι κού των Η ΠΑ, της 
Ελ λά δας, της Βουλ γα ρί ας, της Ρου μα νί ας και της Τουρ κί ας. Στο σε νά ριο της 
ά σκη σης Breeze 2015 συ μπε ρι λαμ βα νό ταν το “νέ ο ε πι κίν δυ νο για τη α σφά-
λεια  της Α να το λι κής Ευ ρώ πης πε ρι βάλ λον με τά την προ σάρ τη ση της Κρι μαί ας 
α πό τη Ρω σί α”. Σύμ φω να με το Γε νι κό Ε πι τε λεί ο Ναυ τι κού αυ τού του εί δους οι 
α σκή σεις γί νο νται σε ε τή σια βά ση με πρω το βου λί α της Βουλ γα ρί ας και α πο-
σκο πούν στη βελ τί ω ση της συ νερ γα σί ας με τα ξύ χω ρών του ΝΑ ΤΟ για την α ντι-
με τώ πι ση έ κτα κτων πε ρι πτώ σε ων και κρί σε ων. Α ξί ζει πά ντως να ση μειω θεί 
πως και η Ρω σί α, στο πλαί σιο του εν δο κα πι τα λι στι κού α ντα γω νι σμού, α πα ντά 
α πό την πλευ ρά της με α ντί στοι χου βε λη νε κούς ναυ τι κές α σκή σεις στη Μαύ ρη 
Θά λασ σα.

Α πό τις 18 Αυ γού στου ως τις 10 Σε πτεμ βρί ου πραγ μα το ποί θη κε στη Γερ μα νί α, 
την Ι τα λί α, τη Ρου μα νί α και τη Βουλ γα ρί α η πο λυε θνι κή δια κλα δι κή ά σκη ση 
τα χεί ας α ντί δρα σης του ΝΑ ΤΟ Swift Response-15, υ πό την κα θο δή γη ση των 
α με ρι κά νι κων ε νό πλων δυ νά με ων. Συ νο λι κά συμ με τεί χαν πά νω α πό 4.800 
στε λέ χη του ΝΑ ΤΟ α πό 11 χώ ρες, α νά με σά τους και χί λιοι α λε ξι πτω τι στές της 
82ης Α ε ρο με τα φε ρό με νης Με ραρ χί ας των Η ΠΑ. Σκο πός της ά σκη σης ή ταν η 
ε πί τευ ξη κοι νής ε πι χει ρη σια κής δρά σης των α ε ρο με τα φε ρό με νων δυ νά με-
ων σε “κα τά στα ση κρί σης” στα σύ νο ρα της Συμ μα χί ας με τη Ρω σί α. Για άλ λη 
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μια φο ρά στα γυ μνά σια “α πο τρο πής της ρώ σι κης ε πι θε τι κό τη τας” υ πήρ ξε και 
ελ λη νι κή συμ με το χή με πέ ντε εκ παι δευ τές α ξιω μα τι κούς του στρα τού ξη ράς 
να ε πι χει ρούν στα στρα τιω τι κά κέ ντρα κοι νής πο λυε θνι κής ε τοι μό τη τας (JMRC) 
στο Hohenfels και το Grafenwoehr της Γερ μα νί ας.

Στις 31 Αυ γού στου ξε κί νη σε στη Μαύ ρη Θά λασ σα α κό μα μια ά σκη ση με ελ λη-
νι κή συμ με το χή, τα κοι νά στρα τιω τι κά γυ μνά σια ΝΑ ΤΟ - Ου κρα νί ας Sea Breeze 
2015. Στην ά σκη ση, που ο λο κλη ρώ θη κε στις 12 Σε πτέμ βρη, συμ με τέ χουν 2.500 
άν δρες, εκ των ο ποί ων χί λιοι α πό τις Η ΠΑ, χί λιοι α πό την Ου κρα νί α και οι υ πό-
λοι ποι πε ντα κό σιοι α πό τη Βουλ γα ρί α, τη Γερ μα νί α, την Ελ λά δα, την Ι τα λί α, 
τη Βρε τα νί α, τη Ρου μα νί α, την Τουρ κί α, τη Σου η δί α και τη Μολ δα βί α. Ο διοι-
κη τής του γνω στού και μη ε ξαι ρε τέ ου 6ου στό λου α ντι ναύ αρ χος Τζέ ιμ ς Φό γκο 
χα ρα κτή ρι σε την ά σκη ση ως μια ση μα ντι κή ευ και ρί α συ νερ γα σί ας στον το μέ α 
της συ νεκ παί δευ σης σε ξη ρά, θά λασ σα και α έ ρα: “εί μαι πε πει σμέ νος πως η 
ά σκη ση θα έ χει ως α πο τέ λε σμα τη δη μιουρ γί α στε νό τε ρων δε σμών με τα ξύ του 
προ σω πι κού των δια φό ρων συμ με τε χό ντων ε θνών”. Σύμ φω να με τον ου κρα νό 
πρω θυ πουρ γό Αρ σέ νι Για τσε νιούκ, μέ σα στο πλαί σιο της α με ρι κα νο ου κρα νι κής 
συ νεκ παί δευ σης με α φορ μή την ά σκη ση προ βλέ πε ται και η α να διορ γά νω ση 
του ου κρα νι κού ναυ τι κού στα να το ϊ κά πρό τυ πα και η ε νί σχυ ση του στό λου μέ σα 
στα ε πι τρε πτά ό ρια του ου κρα νι κού προ ϋ πο λο γι σμού.

Τέ λος, α πό τις 3 Ο κτώ βρη ως τις 6 Νο έμ βρη πραγ μα το ποι ή θη κε η διευ ρυ μέ-
νη να το ϊ κή ά σκη ση Trident Juncture 2015, με τη συμ με το χή και της ελ λη νι κής 
πο λε μι κής α ε ρο πο ρί ας (α πό τις 18/10). Σ’  αυ τήν τη με γά λης κλί μα κας ά σκη-
ση συμ με τεί χε προ σω πι κό 36.000  α τό μων α πό 30 χώ ρες, με τα ξύ των ο ποί ων 
η Ου κρα νί α και η Ελ λά δα. Ε κτυ λί χθη κε σε έ να τε ρά στιο γε ω γρα φι κό πλά τος 
(Ι σπα νί α, Ι τα λί α, Πορ το γα λί α, Κα να δάς, Νορ βη γί α, Γερ μα νί α, Βέλ γιο, Ολ λαν-
δί α, κα θώς και στη Με σό γειο και τον Α τλα ντι κό) και συμ με τεί χαν συ νο λι κά 
πε ρισ σό τε ρες α πό 230 χερ σαί ες, ε να έ ριες, θα λάσ σιες και ει δι κές δυ νά μεις. 
Στη διε νέρ γεια της ά σκη σης κε ντρι κό ρό λο εί χε η Δια κλα δι κή Δύ να μη Δρά σης 
Ε ξαι ρε τι κά Υ ψη λής Ε τοι μό τη τας “Αιχ μή του Δό ρα τος”, η ο ποί α παί ζει ει δι κό 
ρό λο στην ευ ρω α τλα ντι κή ι μπε ρια λι στι κή διείσ δυ ση στην Α να το λι κή Ευ ρώ πη. 
Στο σε νά ριο της Trident Juncture  στο χο ποι ή θη κε εμ μέ σως η Συ ρί α (ί σως και 
η Λι βυ ή), α φού ως ε χθρός α να φέρ θη κε μια υ πο τι θέ με νη χώ ρα της Βό ρειας 
Α φρι κής, η Soroton, στην ο ποί α προ κα λεί ται ευ ρεί α κι νη το ποί η ση του ΝΑ ΤΟ 
λό γω της α στά θειας. Ό πως το ί διο το ΝΑ ΤΟ α να φέ ρει, η Trident Juncture 2015 
εί ναι η με γα λύ τε ρη ά σκη ση της Συμ μα χί ας α πό το 2002 και “Θα δεί ξει το νέ ο 
αυ ξη μέ νο ε πί πε δο φι λο δο ξί ας του ΝΑ ΤΟ στις σύγ χρο νες δια κλα δι κές πο λε μι κές 
συ γκρού σεις, θα δεί ξει ό τι πρό κει ται για μια ι κα νή, η γε τι κή Συμ μα χί α, ε ξο-
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πλι σμέ νη με τις κα τάλ λη λες ι κα νό τη τες και δυ να τό τη τες για να α ντι με τω πί-
σει τις ση με ρι νές και τις μελ λο ντι κές προ κλή σεις στον το μέ α της α σφά λειας. 
Πε ρισ σό τε ρες α πό 12 με γά λες διε θνείς ορ γα νώ σεις, ορ γα νι σμοί βο ή θειας και 
μη κυ βερ νη τι κές ορ γα νώ σεις, ό πως η Ε Ε και η Α φρι κα νι κή Έ νω ση, θα συμ με-
τά σχουν ε πί σης στην ά σκη ση, α πο δει κνύ ο ντας τη δέ σμευ ση και τη συ νει σφο ρά 
του ΝΑ ΤΟ σε μια συ νο λι κή προ σέγ γι ση”.

Οι α σκή σεις που διε ξή χθη σαν με την ε νερ γό συμ με το χή της Ελ λά δας εί ναι πλή-
ρως ευ θυ γραμ μι σμέ νες με το νέ ο ψυ χρο πο λε μι κό στρα τιω τι κό δόγ μα των Η ΠΑ 
που στο χο ποιεί πλέ ον ευ θέ ως την “ε πι θε τι κή” Ρω σί α ως ε χθρό της α σφά λειας 
και των ε θνι κών συμ φε ρό ντων τους, ε νώ δεν δι στά ζει να μι λά για μι κρή μεν, 
αλ λά ο λο έ να και αυ ξα νό με νη πι θα νό τη τα στρα τιω τι κής ε μπλο κής. Εί ναι προ-
φα νές πως πα ρά τη λε κτι κή πο λι τι κή ί σων α πο στά σε ων που κρα τά η Ελ λά δα 
στη δια μά χη της κα πι τα λι στι κής Ρω σί ας με την Ε Ε και το ΝΑ ΤΟ, η ί δια η θέ ση 
της και η συμ με το χή της σε ι μπε ρια λι στι κούς σχη μα τι σμούς την ε μπλέ κει σε 
έ να πε ρί πλο κο παζ λ α ντα γω νι σμών με α πρό βλε πτες ή και α νε ξέ λε γκτες μελ-
λο ντι κές προ ε κτά σεις. Οι α σκή σεις αυ τές κα θό λου τυ χαί ες δεν εί ναι λοι πόν, 
κα θώς έρ χο νται να προ στε θούν στο βά θε μα με γε ω με τρι κή πρό ο δο της ι μπε-
ρια λι στι κής διείσ δυ σης στην πε ριο χή. Ή δη α πό τις 17 Ιού νη, το ΝΑ ΤΟ ξε κί νη σε 
νέ ες α σκή σεις πο λε μι κής ε τοι μό τη τας στη Βαλ τι κή και την Πο λω νί α, πα ράλ λη-
λα με α ντί στοι χες α σκή σεις που ε κτε λεί η Ρω σί α στα σύ νο ρα με την Ου κρα νί α. 
Α πό τις 20 έ ως τις 31 Ιού λη, οι Η ΠΑ και η Ου κρα νί α πραγ μα το ποί η σαν κοι νή 
στρα τιω τι κή ά σκη ση στη Δυ τι κή Ου κρα νί α (Rapid Trident), με τη συμ με το χή 
2.000 στρα τιω τών α πό 16 α κό μα χώ ρες (Α ζερ μπα ϊ τζάν, Βουλ γα ρί α, Κα να δάς, 
Ε σθο νί α, Γε ωρ γί α, Γερ μα νί α, Βρε τα νί α, Λε το νί α, Λι θουα νί α, Μολ δα βί α, Νορ βη-
γί α, Πο λω νί α, Ρου μα νί α, Σερ βί α, Ι σπα νί α, Τουρ κί α). Σύμ φω να με τους ί διους 
τους συμ με τέ χο ντες στην ά σκη ση, σκο πός ή ταν να γί νει ξε κά θα ρη η υ πο στή ρι-
ξή τους προς την ου κρα νι κή κυ βέρ νη ση στην πο λε μι κή ε πι χεί ρη ση που διε ξά γει 
στην α να το λι κή πλευ ρά της χώ ρας. Διοι κη τές των α σκή σε ων ή ταν ο ου κρα νός 
συ νταγ μα τάρ χης Α λε ξά ντερ Σί βακ και ο α με ρι κα νός συ νταγ μα τάρ χης Άλ φρε ντ 
Ρέ ντζι.

Την ί δια ώ ρα οι Η ΠΑ ε πε ξερ γά ζο νται διά φο ρα σχέ δια “α πο τρο πής της ρώ σι κης 
ε πι θε τι κό τη τας”. Στο πλαί σιο αυ τό, συσ σω ρεύ ουν και α πο θη κεύ ουν πο λε μι κό 
υ λι κό στην πε ριο χή, ό πως τε θω ρα κι σμέ να, άρ μα τα μά χης, ο χή μα τα με τα φο-
ράς προ σω πι κού, συ στή μα τα πυ ρο βο λι κού και λοι πό βα ρύ ο πλι σμό, που μπο-
ρούν να ε ξο πλί σουν μια τα χεί α α να πτυσ σό με νη τα ξιαρ χί α 5.000 στρα τιω τών. 
Έ τσι ε νι σχύ ε ται η δύ να μη τα χεί ας α ντί δρα σης  NRF (τμή μα της ο ποί ας εί ναι και 
η “Αιχ μή του Δό ρα τος” στην Α να το λι κή Ευ ρώ πη), ό πως α πο φά σι σε και στις 
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24/06/2015 η σύ νο δος των υ πουρ γών Ά μυ νας στις Βρυ ξέλ λες, και ο α ριθ μός 
του προ σω πι κού της θα αυ ξη θεί α πό 13.000 σε 40.000, με χώ ρες στάθ μευ σης 
να ο ρί ζο νται η Βουλ γα ρί α, η Ε σθο νί α, η Λε το νί α, η Λι θουα νί α, η Πο λω νί α και 
η Ρου μα νί α. Η Βρε τα νί α α πό την πλευ ρά της έ χει α να λά βει την εκ παί δευ ση 
2.000 ου κρα νών στρα τιω τών και α ξιω μα τι κών σε διά φο ρους το μείς, ό πως στο 
σχε δια σμό στρα τιω τι κών ε πι χει ρή σε ων, α στε α κών μα χών, ε πι με λη τεί ας κλπ. 
Σύμ φω να με τον βρε τα νό υ πουρ γό Ά μυ νας Μά ι κλ Φά λον, το πρό γραμ μα εκ παί-
δευ σης των ου κρα νι κών έ νο πλων δυ νά με ων θα ο λο κλη ρω θεί στις 31 Μάρ τη 
του 2016. Ο βρε τα νός πρω θυ πουρ γός Ντέ ι βι ντ Κά με ρον έ θε σε σαν βα σι κό στό χο 
τη “χα λι να γώ γη ση ό σο εί ναι και ρός” του Πού τιν, πριν υ πάρ ξουν βα θιά ε πι ζή-
μιες ε πι πτώ σεις για την Ε Ε. Πλή ρως ευ θυ γραμ μι σμέ νος ο αρ χη γός των τσέ χι-
κων έ νο πλων δυ νά με ων και πρό ε δρος της στρα τιω τι κής ε πι τρο πής του ΝΑ ΤΟ 
Πε τρ Πά βελ, α φού πρώ τα ε ξο μοί ω σε τη Ρω σί α με το ISIS σε ε πί πε δο α πει λής για 
τη Δύ ση, δή λω σε χα ρα κτη ρι στι κά: “Οι χώ ρες της Βαλ τι κής θα μπο ρού σαν να 
κα τα λη φθούν α νά πά σα στιγ μή (α πό τη Ρω σί α) σε διά στη μα λί γων η με ρών”. 
Ο να το ϊ κός α ξιω μα τού χος έ φτα σε μά λι στα και στο ση μεί ο να προ τεί νει α κό μα 
και την ε ξέ τα ση της χρή σης πυ ρη νι κών ό πλων για να ε ξι σορ ρο πη θεί η ρώ σι κη 
κυ ριαρ χί α στην πε ριο χή! Σ’ αυ τούς τους πε ρί ερ γους πο λε μι κούς σχε δια σμούς, 
λοι πόν, ε μπλέ κει α κό μα βα θύ τε ρα την Ελ λά δα η συ γκυ βέρ νη ση ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ 
με τη στρα τιω τι κή της δι πλω μα τί α και την “α ρι στε ρή” εκ δο χή του Α νή κο μεν 
εις την Δύ σιν…

Η Ρω σί α α πό την πλευ ρά της δεν μέ νει α μέ το χη. Α πα ντά τό σο με στρα τιω-
τι κές α σκή σεις με γά λου βε λη νε κούς ό σο και με την ε νί σχυ ση του πυ ρη νι κού 
της ο πλο στα σί ου, προ σθέ το ντας πε ρισ σό τε ρους α πό 40 νέ ους δι η πει ρω τι κούς 
πυ ραύ λους, ι κα νούς να τρυ πή σουν α κό μα και τα πιο ε ξε λιγ μέ να συ στή μα τα 
α ντι πυ ραυ λι κής προ στα σί ας. Α πό τις 26 Ιού λη του 2015 ο Πού τιν ε πι κύ ρω σε το 
νέ ο ναυ τι κό δόγ μα της Ρω σί ας, δί νο ντας έμ φα ση στην προ στα σί α των ρώ σι κων 
ε πεν δύ σε ων στην Αρ κτι κή και τον Α τλα ντι κό. Ο υ πουρ γός Ά μυ νας της χώ ρας  
Σερ γκέ ι Σο ϊ γκού α πό τις αρ χές Φλε βά ρη συ μπύ κνω σε αυ τό το δόγ μα ως “σχέ-
διο κα τά εν δε χό με νων προ κλή σε ων και α πει λών για την α σφά λεια της Ρω σί ας 
(…) στην Αρ κτι κή. Σε αυ τό το πλαί σιο, μια α πό τις προ τε ραιό τη τες του υ πουρ-
γεί ου Ά μυ νας εί ναι η α νά πτυ ξη στρα τιω τι κής υ πο δο μής σ’ αυ τή την πε ριο χή”. 
Στην πλού σια σε υ δρο γο νάν θρα κες Αρ κτι κή έ χει ξε κι νή σει μια τε ρά στια κούρ σα 
εν δο κα πι τα λι στι κού α ντα γω νι σμού α νά με σα στα ρώ σι κα, τα α με ρι κά νι κα, τα 
κα να δι κά, τα δα νέ ζι κα και τα νορ βη γι κά κε φά λαια, με τη στρα τιω τι κή δι πλω-
μα τί α να παί ζει τον δι κό της ι διαί τε ρο ρό λο. Κά θε χρό νο στην πε ριο χή διε ξά γο-
νται να το ϊ κές α σκή σεις, με την έ ντο νη πα ρου σί α α με ρι κά νι κων υ πο βρυ χί ων. Οι 
Ρώ σοι α πα ντούν με α σκή σεις με γά λου εύ ρους και “γυ μνά σια ε πα γρύ πνη σης” 
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στο ρω σι κό Με γά λο Βορ ρά, με συμ με το χή 12.000 στρα τιω τών και 250 μα χη τι-
κών α ε ρο πλά νων, στρα τη γι κών βομ βαρ δι στι κών και ε λι κο πτέ ρων. Οι α σκή-
σεις αυ τές θε ω ρού νται προ πο μπός μιας α κό μα με γα λύ τε ρης ά σκη σης α πό τον 
Σε πτέμ βρη, με την κω δι κή ο νο μα σί α Center 2015. Α πό τα τέ λη Αυ γού στου οι 
Ρώ σοι διε ξή γα γαν με γά λα στρα τιω τι κά γυ μνά σια στα α νοι χτά της Αρ κτι κής, με 
δια κη ρυγ μέ νο στό χο την προ στα σί α των βιο μη χα νι κών τους ε γκα τα στά σε ων 
στα βό ρεια του αρ κτι κού κύ κλου. 

Την ί δια ώ ρα, χτί ζο ντας μια με γά λη α ντι δυ τι κή συμ μα χί α, η Ρω σι κή Ο μο σπον-
δί α συ σφίγ γει τις στρα τιω τι κές της σχέ σεις με την Κί να, προ χω ρώ ντας σε κοι-
νές ναυ τι κές α σκή σεις στη Με σό γειο με την ο νο μα σί α “Θα λάσ σια σκη νο θε σί α 
2015”. Η πρώ τη φά ση των α σκή σε ων διε ξή χθη στη Μαύ ρη Θά λασ σα τον Μά η, 
με ρώ σι κα και κι νε ζι κά πλοί α να πραγ μα το ποιούν α σκή σεις ε λιγ μών και προ ε-
τοι μα σί ας α ντια ε ρο πο ρι κής ά μυ νας, ε νώ ε ντός του έ τους θα πραγ μα το ποι η θεί 
α κό μα μια κοι νή ά σκη ση στον Ει ρη νι κό. Τα τε λευ ταί α χρό νια ο λο έ να και ε πι τα-
χύ νε ται  η οι κο νο μι κή και στρα τιω τι κή συ νερ γα σί α της Ρω σί ας με την Κί να “με 
στό χο την σύ μπη ξη ε νός α ξιό πι στου πο λι τι κού, στρα τιω τι κού και ε νερ γεια κού 
ά ξο να, ι κα νού να α πο τε λέ σει το α ντί πα λο δέ ος των Η ΠΑ στην πα γκό σμια σκη-
νή” (με τα λό για ε νός έλ λη να κα ρα βα νά). 

Στις 2 Σε πτέμ βρη, Ρω σί α, Λευ κο ρω σί α και Σερ βί α ξε κί νη σαν κοι νά στρα τιω τι κά 
γυ μνά σια στο Νο βο ρο σί σκ, με το σε νά ριο να μι λά για “με θό δους α πο τρο πής 
μα ζι κών ανατα ρα χών πρα ξι κο πη μα τι κού τύ που ό πως η πε ρί πτω ση Μα ϊ ντάν 
στην Ου κρα νί α”, σύμ φω να με τον στρα τη γό Βλα ντί μιρ Σα μά νοφ. Στην ου σί α 
πρό κει ται για μια ρώ σι κη εκ δο χή του “πο λέ μου ε να ντί ον της τρο μο κρα τί ας”: 
“Σκο πός των α σκή σε ων εί ναι η προ ε τοι μα σί α των κοι νών ο μά δων για μια ει δι-
κή ε πι χεί ρη ση για τον ε ντο πι σμό και την α πο τε λε σμα τι κή α ντι με τώ πι ση των 
πυ ρή νων των πα ρά νο μων έ νο πλων σχη μα τι σμών”. Λί γες μέ ρες αρ γό τε ρα, στις 
22 Σε πτεμ βρί ου, η Ρω σί α ε πα να λάμ βα νε τις στρα τιω τι κές α σκή σεις στην Α να-
το λι κή Με σό γειο, με τέσ σε ρις πυ ραυ λι κές φρε γά τες και 6.000 στρα τιώ τες.

Ταυ τό χρο να, ε πι διώ κο ντας το πλα σά ρι σμά της με ευ νο ϊ κό τε ρους ό ρους στον 
πα γκό σμιο κα πι τα λι στι κό κα τα με ρι σμό, η Ρω σί α α κο λου θεί κι αυ τή με τη σει ρά 
της μια “ε ξω στρε φή” ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή. Σύμ φω να με τον γε νι κό γραμ μα-
τέ α του ΝΑ ΤΟ Γεν ς Στόλ τεν μπερ γκ συ γκε ντρώ νει κα τά μή κος των συ νό ρων με 
την Ου κρα νί α πλή θος στρα τευ μά των και βα ρέ ων ό πλων, έ χο ντας α να πτύ ξει 
250 α ε ρο σκά φη και άλ λα 700 βα ρέ α ό πλα στο πλαί σιο στρα τιω τι κών α σκή σε-
ων που διε νερ γεί στην πε ριο χή. Διεκ δι κεί, ε πί σης, και το δι κό της ρό λο στην 
πε ριο χή της Μέ σης Α να το λής, πραγ μα το ποιώ ντας ε πέμ βα ση ε να ντί ον θέ σε ων 
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του ISIS στη Συ ρί α, με στό χο την ε νί σχυ ση του κα θε στώ τος Ά σα ντ. Σύμ φω να 
με τον σύ ρο πρε σβευ τή στη Μό σχα Ριά ντ Χά ντα ντ, μέ χρι τις αρ χές Ο κτώ βρη η 
ρώ σι κη ε πέμ βα ση κα τέ στρε ψε το 40% των υ πο δο μών του Ι σλα μι κού Κρά τους 
και το α πώ θη σε προς την Τουρ κί α. Φυ σι κά, η ρώ σι κη ε μπλο κή στη Συ ρί α έ κα-
νε το ΝΑ ΤΟ να δυ σα να σχε τεί, με τον Γεν ς Στόλ τεν μπερ γκ να δη λώ νει πριν τη 
διε νέρ γεια του συμ βου λί ου των υ πουρ γών Ά μυ νας της Συμ μα χί ας στις 8 Ο κτώ-
βρη: “Στη Συ ρί α πα ρα κο λου θού με μια α νη συ χη τι κή κλι μά κω ση των ρώ σι κων 
στρα τιω τι κών δρα στη ριο τή των. Θα α να λύ σου με τις τε λευ ταί ες ε ξε λί ξεις και τις 
συ νέ πειές τους για την α σφά λεια της Συμ μα χί ας Αυ τό γί νε ται α κό μη πε ρισ σό τε-
ρο συ γκε κρι μέ νο με τις πρό σφα τες πα ρα βιά σεις του ε να ε ρί ου χώ ρου του ΝΑ ΤΟ 
α πό ρώ σι κα α ε ρο σκά φη. Εί δα με α ε ρο πο ρι κά πλήγ μα τα, ε κτό ξευ ση πυ ραύ λων, 
εί δα με διεισ δύ σεις στον τούρ κι κο ε να έ ριο χώ ρο και φυ σι κά ό λα αυ τά α πο-
τε λούν λό γους α νη συ χί ας… πα ρα μέ νου με σε στε νή ε πα φή με τις τουρ κι κές 
αρ χές”. Τις δη λώ σεις αυ τές εί χε το θρά σος να τις κά νει ο να το ϊ κός α ξιω μα τού-
χος λί γες μό νο η μέ ρες με τά το μι σά ω ρο βομ βαρ δι σμό α πό α με ρι κά νι κα α ε ρο-
πλά να σε νο σο κο μεί ο των Για τρών Χω ρίς Σύ νο ρα στο Κο ντούζ του Αφ γα νι στάν, 
που προ κά λε σε του λά χι στο 22 θα νά τους ε θε λο ντών, για τρών, νο ση λευό με νων 
και παι διών. Πέ ρα, ό μως, α πό την “υ στε ρι κή υ περ φόρ τω ση προ πα γάν δας” 
ε να ντί ον της Ρω σί ας (σύμ φω να με την έκ φρα ση του ιρ λαν δού δη μο σιο γρά φου 
Μπρά ϊ αν Μα κντό ναλ ντ), μό νο το ά με σο μέλ λον θα α πο κα λύ ψει τον πραγ μα-
τι κό βαθ μό της ρώ σι κης ε μπλο κής στη Συ ρί α και τον α κρι βή χα ρα κτή ρα των 
ε πι διώ ξε ών της.

Η Ρω σί α ε ξυ πη ρε τώ ντας τα συμ φέ ρο ντα της δι κής της α στι κής τά ξης και 
πο ντά ρο ντας στην ε νερ γεια κή ε ξάρ τη ση της Ε Ε και της η γε μο νι κής της δύ να-
μης, της Γερ μα νί ας, προ σπα θεί να δη μιουρ γή σει ρήγ μα στον ευ ρω α τλα ντι κό 
ι μπε ρια λι σμό. Ο ρώ σος πρέ σβης στην Ε Ε Βλα ντι μίρ Κί ζοφ πρό τει νε ευ θέ ως την 
ε νί σχυ ση της οι κο νο μι κής συ νερ γα σί ας Ε Ε - Ρω σί ας, α ντι δρώ ντας στη δια τλα-
ντι κή συμ φω νί α ε μπο ρί ου και ε πεν δύ σε ων με τις Η ΠΑ, ρω τώ ντας σκω πτι κά 
τους ευ ρω παί ους η γέ τες: “Εί ναι σο φό να ξο δεύ ε τε τό ση πο λι τι κή ε νέρ γεια 
για τη δη μιουρ γί α ε νός ε νιαί ου χώ ρου συ ναλ λα γών με τις Η ΠΑ ό ταν έ χε τε πιο 
φυ σι κούς ε ταί ρους πο λύ πιο κο ντά σας;”. Μέ σα στο ί διο πλαί σιο ο Κί ζοφ δή λω-
σε πως υ πάρ χει εν ε ξε λί ξει συ ζή τη ση με τη Γερ μα νί α για την έ ναρ ξη δια λό γου 
με τις χώ ρες της α να το λι κής ε ται ρι κής σχέ σης της Ε Ε για τη δη μιουρ γί α ε νός 
χώ ρου ε λεύ θε ρου ε μπο ρί ου.

Οι τρι βές και οι εν δο κα πι τα λι στι κές ε ντά σεις, φυ σι κά, κα θό λου δεν ε μπο δί-
ζουν τις μπίζ νες και τη συ νερ γα σί α του ρώ σι κου και δυ τι κού κε φα λαί ου στον 
ε νερ γεια κό το μέ α. Η ρώ σι κη Gazprom σε συ νερ γα σί α με με γά λες ευ ρω πα ϊ κές 
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ε ται ρεί ες, ό πως τη βρε τα νι κή Shell, τη γαλ λι κή Engie,  την αυ στρια κή OMV 
και τις γερ μα νι κές BASF / Wintershall και Ε.ΟΝ., προ χω ρούν σε έρ γα διεύ ρυν-
σης του Βό ρειου Το μέ α για τη με τα φο ρά φυ σι κού α ε ρί ου προς τη Γερ μα νί α και 
άλ λες χώ ρες της Ευ ρώ πης. Κα τά τη διάρ κεια του Eastern Economic Forum στο 
Βλα δι βο στόκ (3-5 Σε πτέμ βρη) υ πο γρά φη κε η συμ φω νί α για την κα τα σκευ ή του 
α γω γού NordStream-2, ο ο ποί ος μέ σω της Βαλ τι κής θα με τα φέ ρει ως και 55 δις 
κυ βι κά μέ τρα φυ σι κού α ε ρί ου. Αυ τό φυ σι κά προ κα λεί και τρι βές στις σχέ σεις 
της Γερ μα νί ας με τις Η ΠΑ [10], κα θώς το α με ρι κά νι κο κρά τος έ χει συν δέ σει τους 
σχε δια σμούς και τα συμ φέ ρο ντά του α πο κλει στι κά με τη με τα φο ρά φυ σι κού 
α ε ρί ου α πό το Α ζερ μπα ϊ τζάν, που α νή κει στη δι κή του σφαί ρα ε πιρ ρο ής. Στους 
σχε δια σμούς αυ τούς ση μα ντι κή ε μπλο κή έ χει και το ελ λη νι κό κρά τος. Ό πως 
δια βά ζου με σε α να κοί νω ση του υ πουρ γεί ου Ε ξω τε ρι κών τον Νο έμ βρη του 
2014 για την πο λι τι κή της ε νερ γεια κής δι πλω μα τί ας: “Στον το μέ α του φυ σι κού 
α ε ρί ου, η Ελ λά δα ε πι θυ μεί να α να δει χθεί σε κόμ βο δια με τα κό μι σης (α γω γοί 
φυ σι κού α ε ρί ου, τερ μα τι κοί σταθ μοί υ γρο ποι η μέ νου φυ σι κού α ε ρί ου). Πρω-
ταρ χι κής ση μα σί ας εί ναι ο λε γό με νος Νό τιος Διά δρο μος, ο ο ποί ος α πο τε λεί και 
μεί ζο να συ νι στώ σα της ε νερ γεια κής πο λι τι κής της Ε Ε. Ο νέ ος αυ τός διά δρο μος 
θα προ στε θεί στις διά φο ρες πη γές α πό τις ο ποί ες προ μη θεύ ε ται φυ σι κό α έ ριο 
η Ευ ρώ πη, συμ βάλ λο ντας έ τσι στην ε νί σχυ ση της α σφά λειας και της ευε λι ξί ας 
του ε νερ γεια κού ε φο δια σμού της. Ο Νό τιος Διά δρο μος πε ρι λαμ βά νει το σύ στη-
μα α γω γών SCP (South Caucasus Pipeline), TANAP (Trans-Anatolian Pipeline) 
και TAP (Trans-Adriatic Pipeline) με τα φέ ρο ντας φυ σι κό α έ ριο α πό την Κα σπί α 
(κοί τα σμα Shah Deniz) προς την α γο ρά της Ευ ρώ πης (Ν. Ι τα λί α) μέ σω Γε ωρ-
γί ας, Τουρ κί ας, Ελ λά δας και Αλ βα νί ας.  Η λή ψη της τε λι κής ε πεν δυ τι κής 
α πό φα σης για την υ λο ποί η ση του TAP ε λή φθη στο Μπα κού (Α ζερ μπα ϊ τζάν) 
στις 17.12.2014. Ο α γω γός ΤΑΡ, μή κους 870 χλμ εκ των ο ποί ων τα 550 χλμ ε πί 
ελ λη νι κού ε δά φους, προ βλέ πε ται να έ χει με τα φο ρι κή ι κα νό τη τα 10 δις κυ βι κά 
μέ τρα ε τη σί ως, με δυ να τό τη τα α να βάθ μι σης στα 20 δις κ.μ. α νά λο γα με τις 
μελ λο ντι κές συν θή κες πα ρα γω γής και ζή τη σης. Ο ΤΑΡ ε νι σχύ ει την ε νερ γεια κή 
α σφά λεια της Ελ λά δας με την πρό βλε ψη για προ μή θεια 1 bcm ε τη σί ως, ε νώ 
δη μιουρ γεί και νέ ες θέ σεις ερ γα σί ας μέ σω της ε μπλο κής  ελ λη νι κών με λε τη τι-
κών και κα τα σκευα στι κών ε ται ρειών. Τέ λος, ο TAP έ χει α να γνω ρι στεί ως “Έρ γο 
Κοι νού Εν δια φέ ρο ντος” (PCI) α πό την Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση, ε νώ η Ε νερ γεια κή 
Κοι νό τη τα της Ευ ρώ πης έ χει χα ρα κτη ρί σει τον α γω γό ως “έρ γο εν δια φέ ρο ντος 
για την Ε νερ γεια κή Κοι νό τη τα” (Ε Ε ΕΚ)”.

Αυ τή ε ξα κο λου θεί και σή με ρα να εί ναι η κε ντρι κή κα τεύ θυν ση της ε νερ γεια-
κής πο λι τι κής της συ γκυ βέρ νη σης ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ. Σε συ νά ντη σή του υ πουρ γού 
Πε ρι βάλ λο ντος Πά νου Σκουρ λέ τη με τον συ ντο νι στή των Διε θνών Ε νερ γεια κών 
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Σχέ σε ων των Η ΠΑ Amos Hochstein στις 14 Ο κτώ βρη, α πο φα σί στη κε η ε πι τά-
χυν ση των δια δι κα σιών για την υ λο ποί η ση του α γω γού TAP, κα θώς και του 
ελ λη νο βουλ γα ρι κού α γω γού IGB. Σύμ φω να με τον α με ρι κά νο α πε σταλ μέ νο: “Οι 
Η ΠΑ θέ λουν να συ νε χί σουν να ερ γά ζο νται με την Ελ λά δα για την ε νερ γεια κή 
α σφά λεια της χώ ρας αλ λά κυ ρί ως για το ρό λο που μπο ρεί να παί ξει η Ελ λά δα 
ως στρα τη γι κός ε ταί ρος στην πε ριο χή”. Η έ ντα ξη της Ελ λά δας στην α με ρι κά-
νι κη σφαί ρα ε πιρ ρο ής, με ση μεί ο αιχ μής το ε νερ γεια κό ζή τη μα, φαί νε ται πως 
μπαί νει σε μια νέ α φά ση ρα γδαί ας ε πι τά χυν σης με τά το σχη μα τι σμό της νέ ας 
κυ βέρ νη σης, που εί ναι α παλ λαγ μέ νη α πό τα α ρι στε ρά φι λο ρω σι κά βα ρί δια της 
“α ρι στε ρής πλατ φόρ μας” (νυν ΛΑ Ε). Κά τι που ο πωσ δή πο τε θα ε πη ρε ά σει βα θιά 
και τις ελ λη νο ρω σι κές σχέ σεις. Ί σως και τις ελ λη νο γερ μα νι κές…

Κατακλείδα

Μέ σα σ’ αυ τό το πο λύ πλο κο κου βά ρι α ντα γω νι στι κών και συμ μα χι κών συμ φε-
ρό ντων, μέ σα στις ε πι τα χυ νό με νες οι κο νο μι κές και γε ω πο λι τι κές α να κα τα τά-
ξεις στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή της Α να το λι κής Ευ ρώ πης (με ε πί κε ντρο τους εν δο-
ϊ μπε ρια λι στι κούς α ντα γω νι σμούς στην Ου κρα νί α), η λε γό με νη πο λυ πα ρα γο-
ντι κή ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή της συ γκυ βέρ νη σης έρ χε ται να ε ξυ πη ρε τή σει ι σχυ ρά 
κε φα λαιο κρα τι κά συμ φέ ρο ντα, ε μπλέ κο ντας την Ελ λά δα α κό μα πε ρισ σό τε ρο 
σε σχε δια σμούς που εν δέ χε ται να κα τα λή ξουν σε μια γε νι κευ μέ νη ή πε ριο ρι-
σμέ νη πο λε μι κή σύρ ρα ξη. Και η Ελ λά δα ως χώ ρα προσ δε μέ νη με την Ε Ε και το 
ΝΑ ΤΟ εί ναι υ πο χρε ω μέ νη, αρ γά ή γρή γο ρα, πρό θυ μα ή με νά ζια, να “τη ρή σει 
τις δε σμεύ σεις α πέ να ντι στους ε ταί ρους”. Αυ τό άλ λω στε μαρ τυ ρά και η ε νερ γός 
συμ με το χή της Ελ λά δας σε διά φο ρες να το ϊ κές α σκή σεις με ξε κά θα ρο α ντι ρω-
σι κό προ σα να το λι σμό. Και ο με τα μο ντέρ νος ροζ “α ντι ι μπε ρια λι σμός”, που ε νί-
ο τε κλεί νει το μά τι στη Ρω σί α, πά ει πε ρί πα το μπρο στά στη στρα τη γι κή ε πι λο γή 
πρόσ δε σης με την Ε Ε και το ΝΑ ΤΟ. Άλ λω στε, σε ε ρώ τη ση βου λευ τών του ΚΚΕ 
για το “ποιος εί ναι ο συ γκε κρι μέ νος σχε δια σμός της κυ βέρ νη σης που ε μπλέ κει 
πα ρα πέ ρα τη χώ ρα στα πο λε μι κά σχέ δια του ΝΑ ΤΟ”, ο Υ ΠΕ ΘΑ Π. Καμ μέ νος α πά-
ντη σε εγ γρά φως πως ου δέ πο τε τέ θη κε υ πό αμ φι σβή τη ση η στα θε ρή ε θνι κή 
και στρα τη γι κή ε πι λο γή συμ με το χής της Ελ λά δας στο ΝΑ ΤΟ, “πολ λώ δε μάλ λον 
κα τά την πα ρού σα χρο νι κή στιγ μή, που η ε ξά πλω ση της διε θνούς τρο μο κρα-
τί ας, της α κραί ας φο ντα με ντα λι στι κής βί ας και των α σύμ με τρου χα ρα κτή ρα 
α πει λών, ό πως η ρα γδαί α διό γκω ση των κα τευ θυ νό με νων προς την Ευ ρώ πη 
με τα να στευ τι κών ρο ών, κα θι στούν την Ελ λά δα προ πύρ γιο στα θε ρό τη τας στην 
πε ριο χή και α ξιό πι στο πυ λώ να για τη νό τια πτέ ρυ γα της Συμ μα χί ας”...
Α πλού στα τα, κά πο τε έρ χε ται η ώ ρα για να α πο φα σί σεις με ποιους θα πας και 
ποιους θ’  α φή σεις...
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Σημειώσεις:

1. Δεν μπο ρού με να βγά λου με κα νέ να α σφα λές συ μπέ ρα σμα για το χα ρα κτή ρα 
του ελ λη νι κού ε θνο κρα τι κού σχη μα τι σμού αν δεν δού με και τον τρό πο με τον 
ο ποί ο διαρ θρώ νε ται το ελ λη νι κό χρέ ος, σύμ φω να με τα στοι χεί α που έ δω σε 
στις 11 Μά η ο Ορ γα νι σμός Δια χεί ρι σης Δη μο σί ου Χρέ ους (Πί να κας 2).

Πίνακας2:ΔιάρθρωσηδημοσίουχρέουςτηςΕλλάδας
  

ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΑ ΧΡΕ ΟΥΣ Ε ΚΑ ΤΟ ΜΥ ΡΙΑ ΕΥ ΡΩ %

Έ ντο κα γραμ μά τια 
δη μο σί ου 14,943,9 4,8%

Ο μό λο γα 39.380,1 12,6%

Ο μό λο γα στην κα το χή
κε ντρι κών τρα πε ζών 7.309,3 2,3%

Ο μό λο γα στην 
κα το χή της ΕΚΤ 19.874,1 6,4%

Δά νεια Τρά πε ζας 
της Ελ λά δας 4.265 1,4%

Ει δι κά και δι με ρή 
δά νεια ε ξω τε ρι κού 7.094,5 2,3%

Λοι πά δά νεια 
ε ξω τε ρι κού

5.081 1,6%

Δά νεια α πό το 
Ευ ρω πα ϊ κό Τα μεί ο 

Χρη μα το πι στω τι κής 
Στα θε ρό τη τας

130.909,1 41,9%

Δι με ρή δά νεια α πό 
χώ ρες μέ λη της Ε Ε 52.900 16,9%

Δά νεια α πό το ΔΝΤ 20.634,6 6,6%

REPOS 10.286,9 3,3%

Σύ νο λο 312.678,5 100%
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Ό πως βλέ που με, η Ελ λά δα χρω στά ει κυ ρί ως σε δια κρα τι κούς ορ γα νι σμούς 
(EFSF, Ε ΚΤ, ΔΝΤ κλπ), κα θώς και σε κρά τη μέ λη της Ε Ε. Στα δι με ρή δά νεια α πό τα 
ευ ρω πα ϊ κά κρά τη, προ η γεί ται η Γερ μα νί α με δά νεια ύ ψους 15,165 δις πε ρί που κι 
α κο λου θούν: Γαλ λί α (11,388 δις), Ι τα λί α (10 δις), Ι σπα νί α (6,65 δις), Ολ λαν δί α 
(3,19 δις), Βέλ γιο (1,94 δις), Αυ στρί α (1,55 δις), Πορ το γα λί α (1,1 δις), Φι λαν δί α (1 
δις), Ιρ λαν δί α (394 ε κατ.), Σλο βε νί α (243,5 ε κατ.), Λου ξεμ βούρ γο (140 ε κατ.), 
Κύ προς (109,6 ε κατ.) και Μάλ τα (50,6 ε κατ.).

Σχε τι κά με το πώς έ γι νε η πρώ τη μνη μο νια κή δα νειο δό τη ση και η α κό λου-
θη α να διάρ θρω ση του χρέ ους (PSI), δη λα δή τον τρό πο με τον ο ποί ον έ γι νε 
η “κοι νω νι κο ποί η ση” των ι διω τι κών ζη μιών, η Προ κα ταρ κτι κή Έκ θε ση που 
δη μο σί ευ σε τον Ιού νη του 2015 η Ε πι τρο πή Α λή θειας Δη μο σί ου Χρέ ους του κοι-
νο βου λί ου α να φέ ρει: “Στην πραγ μα τι κό τη τα, ο στό χος του πρώ του δα νεί ου 
ή ταν να προ σφέ ρει α σφα λή έ ξο δο κιν δύ νου στους ι διώ τες ο μο λο γιού χους που 
ε πι θυ μού σαν να μειώ σουν την έκ θε σή τους στα ελ λη νι κά ο μό λο γα, κα θώς η 
πι θα νό τη τα ε πι βο λής κου ρέ μα τος στην ο νο μα στι κή α ξί α των ο μο λό γων ή ταν 
τό τε ε ξαι ρε τι κά υ ψη λή. Η έκ θε ση των ξέ νων τρα πε ζών στο ελ λη νι κό δη μό σιο 
και ι διω τι κό χρέ ος α να γνω ρί ζε ται ως η βα σι κή αι τί α για την α προ θυ μί α των 
δα νει στών να προ χω ρή σουν νω ρί τε ρα στο κού ρε μα των ο μο λό γων. “Η έκ θε-
ση των γαλ λι κών τρα πε ζών στην Ελ λά δα α νερ χό ταν σε 60 δις ευ ρώ, ε νώ των 
γερ μα νι κών στα 35 δις. Ε άν τυ χόν υ πο χρε ώ νο νταν σε σο βα ρές α πώ λειες στα 
ελ λη νι κά τους ο μό λο γα, κα θώς και στα υ πό λοι πα ο μό λο γα χω ρών της ευ ρω ζώ-
νης που κα τεί χαν, η βιω σι μό τη τα του χρη μα το πι στω τι κού συ στή μα τος θα σκε-
πά ζο νταν α πό έ να τε ρά στιο σύν νε φο”. Ε πο μέ νως, μπο ρού με να υ πο στη ρί ξου με 
ό τι η πρώ τη δα νεια κή σύμ βα ση, κα θώς και το πρώ το Μνη μό νιο, σχε διά στη καν 
για να δια σώ σουν τους ι διώ τες πι στω τές της χώ ρας, ι δί ως τις τρά πε ζες και ό χι 
την Ελ λά δα”. 

Με το πρώ το μνη μό νιο με τα βάλ λε ται άρ δην το προ φίλ του χρέ ους, ε ξαι τί ας της 
μα ζι κής πώ λη σης των ο μο λό γων που κα τεί χαν ευ ρω πα ϊ κές και ελ λη νι κές τρά-
πε ζες και το χρέ ος με τα φέ ρε ται α πό τον ι διω τι κό το μέ α σε άλ λα κρά τη μέ λη της 
Ε Ε και στο ΔΝΤ. Η στα δια κή με τα βο λή του προ φίλ του χρέ ους προ λεί α νε και το 
έ δα φος για το PSI και την α να διάρ θρω ση του ελ λη νι κού χρέ ους, που ο λο κλη-
ρώ θη κε τον Δε κέμ βρη του 2012, με την Ε ΚΤ να προ χω ρά σε μα ζι κή ε πα να γο ρά 
ελ λη νι κών ο μο λό γων. Πλέ ον, ο κύ ριος ό γκος του χρέ ους, ό πως βλέ που με και 
στον σχε τι κό πί να κα, εί ναι προς δια κρα τι κούς ορ γα νι σμούς (EFSF, Ε ΚΤ, ΔΝΤ), 
ε νώ η νέ α δα νειο δό τη ση του μνη μο νί ου ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ θα γί νει α πό τον Ευ ρω-
πα ϊ κό Μη χα νι σμό Στα θε ρό τη τας (ESM), ο ο ποί ος χρη μα το δο τεί ται κυ ρί ως α πό 
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γερ μα νι κά, γαλ λι κά και ι τα λι κά κε φά λαια (πο σο στό συμ με το χής 27,15%, 20,39% 
και 17,91% α ντί στοι χα).

Που πή γαν, ό μως, τα λε φτά του δα νεί ου; Σύμ φω να με τη Γε νι κή Διεύ θυν ση 
Α ντα γω νι σμού α πό το 2008 οι ελ λη νι κές τρά πε ζες έ χουν λά βει κρα τι κή βο ή-
θεια ύ ψους 146,35 δις ευ ρώ, με τη μορ φή ε νέ σε ων ρευ στό τη τας και εγ γυ ή σε ων. 
Αλ λά δεν ή ταν μό νο το ελ λη νι κό κε φά λαιο κερ δι σμέ νο. Ι δού τι εί πε ο πρώ ην 
πρω θυ πουρ γός της Ι τα λί ας Μά σι μο Ντ’Α λέ μα στο Rainews24: “Α πό μια φτω-
χή χώ ρα, ό πως η Ελ λά δα, τε ρά στια πο σά με τα φέ ρο νται σε μια πλού σια χώ ρα, 
ό πως η Γερ μα νί α, μέ σω της δια φο ράς των ε πι το κί ων. Η φτω χή χώ ρα γί νε ται 
ό λο και φτω χό τε ρη, η πλού σια χώ ρα πλου σιό τε ρη (…) Ό ταν η φτω χή χώ ρα δεν 
μπο ρεί πλέ ον να πλη ρώ σει τα χρέ η έρ χο νται οι ευ ρω πα ϊ κές βο ή θειες. Έ χου με 
δώ σει στην Ελ λά δα 250 δις ευ ρώ, αλ λά ό χι για τις συ ντά ξεις των Ελ λή νων, αλ λά 
για να πλη ρω θούν οι τό κοι στις γερ μα νι κές, γαλ λι κές και σε μι κρό πο σο στό 
στις ι τα λι κές τρά πε ζες. Δια κό σια εί κο σι δις ευ ρώ α πό τα 250 δις ευ ρώ βο ή θειας 
πή γαν α πευ θεί ας στις γερ μα νι κές, γαλ λι κές και ι τα λι κές τρά πε ζες”.

2. Κατ’ α να λο γί α, δεν θα έ πρε πε πο τέ κα νέ νας να α σχο λη θεί με το σχέ διο Μάρ-
σαλ ως κε ντρι κό μο χλό της ι μπε ρια λι στι κής διείσ δυ σης των Η ΠΑ στην Ευ ρώ πη, 
α φού αν δεν υ πήρ χε το σχέ διο Μάρ σαλ κά ποιον άλ λον τρό πο θα έ βρι σκαν οι 
Α με ρι κά νοι...

3. Ο με τα μο ντέρ νος ροζ α ντι ι μπε ρια λι σμός που πλα σα ρί στη κε ε ντός της συ γκυ-
βέρ νη σης ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ α πό την α ρι στε ρή πλατ φόρ μα, πή ρε ο ρι σμέ νες φο ρές 
και ε πι κές (έ ως και α πο λαυ στι κές) δια στά σεις, ό πως συ νέ βη και με άρ θρο της 
ι στο σε λί δας Iskra, με α φορ μή την ε πί σκε ψη του Α λέ ξη Τσί πρα στο Κρεμ λί νο στις 
8 Α πρί λη του 2015. Μέ σα α πό έ ναν πραγ μα τι κά πα ρα λη ρη μα τι κό πα ρα μορ φω-
τι κό κα θρέ φτη, η Iskra εί δε πα νι κό και α μη χα νί α στα ευ ρω α τλα ντι κά ι μπε-
ρια λι στι κά κέ ντρα, ε νώ οι με γα λο α στι κοί κύ κλοι της Γερ μα νί ας έ μπλε οι ιε ρού 
τρό μου α νέ με ναν τα α πο τε λέ σμα τα της συ νά ντη σης. Λί γες μέ ρες αρ γό τε ρα, 
στην ε πέ τειο του α πρι λια νού πρα ξι κο πή μα τος και με α φορ μή την ε πί σκε ψη του 
ε πι κε φα λής της Gazprom Α λε ξέ ι Μί λερ στην Α θή να, η ί δια ι στο σε λί δα υ πο στή-
ρι ζε: “την Τρί τη (21/4/15), α πεί ρως πε ρισ σό τε ροι απ’ ό σο νο μί ζου με και μάλ λον 
σε ό λο τον πλα νή τη, θα έ χουν στραμ μέ να τα βλέμ μα τά τους στις ελ λη νο ρω-
σι κές α θη να ϊ κές συ να ντή σεις”. Σα φώς και δεν υ πο τι μά με την ό ποια α ξί α των 
ελ λη νο ρω σι κών ε πι χει ρη μα τι κών σχέ σε ων ε ντός του κα πι τα λι στι κού α ντα γω-
νι σμού. Α πλώς α δυ να τού με να κα τα νο ή σου με το πώς αυ τές θα κα τα στούν ο 
Αρ μα γε δών του ευ ρω α τλα ντι κού ι μπε ρια λι σμού…
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4. Με α να κοί νω σή της η  πρε σβεί α των Η ΠΑ στην Α θή να τον Μά η του 2015 
κού νη σε το δά χτυ λο στην ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση, το νί ζο ντας τον κίν δυ νο της 
ε νερ γεια κής ε ξάρ τη σης που θα ε πι φέ ρει η ελ λη νι κή συμ με το χή στο ρω σι κό 
σχέ διο και προ ει δο ποί η σε ό τι το πρό τζε κτ εν δέ χε ται να μπει στο μι κρο σκό πιο 
των ευ ρω πα ϊ κών αρ χών α ντα γω νι σμού για να ε ξε τα στεί το εν δε χό με νο της 
μο νο πω λια κής ε νερ γεια κής σχέ σης της Ρω σί ας με διά φο ρες χώ ρες (της Ελ λά-
δας συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης).

Σε εκ δή λω ση της Πα γκό σμιας Συ ντο νι στι κής Ε πι τρο πής Κυ πρια κού Α γώ-
να (ΠΣΕ ΚΑ), που α πο τε λεί δε ξα με νή σκέ ψης της κυ πρια κής α στι κής τά ξης, ο 
συ ντο νι στής του υ πουρ γεί ου Ε ξω τε ρι κών των Η ΠΑ για τις διε θνείς ε νερ γεια κές 
υ πο θέ σεις Α μος Χόχ στα ϊν ζή τη σε τη βο ή θεια της Κύ πρου ώ στε να α πο τρα πεί 
μια συμ φω νί α ε πέ κτα σης του Tourkish Stream που θα αυ ξή σει την ε νερ γεια κή 
ε ξάρ τη ση της Ευ ρώ πης α πό τη Ρω σί α. Προ ω θώ ντας τα α με ρι κά νι κα οι κο νο μι-
κά και γε ω πο λι τι κά συμ φέ ρο ντα, που εκ φρά ζο νται μέ σω του α ζέ ρι κου α γω γού 
TAP, ο Χόχ στα ϊν δή λω σε: “και η προ η γού με νη αλ λά και αυ τή η κυ βέρ νη ση 
έ χουν εκ φρά σει υ πο στή ρι ξη για το Νό τιο Διά δρο μο και το δια κα μπτή ριο στη 
Βουλ γα ρί α. Αλ λά υ πάρ χουν αυ τοί που θέ λουν να τους αλ λά ξουν, και μι λούν 
για τη χρη σι μο ποί η ση της Ελ λά δας ως μη χα νι σμό που θα φέ ρει α γω γούς α πό 
τον ί διο προ μη θευ τή μέ σω της Ελ λά δας μα ζι κά για την προ μή θεια της υ πό λοι-
πης Ευ ρώ πης. Αυ τό ση μαί νει ό τι ό ταν χτι στεί έ νας νέ ος α γω γός, αυ τός δεν θα 
εί ναι α να στρέ ψι μος και θα κα τα στή σει ό λα τα άλ λα σχέ δια μη βιώ σι μα. Αυ τό 
ση μαί νει ό τι η Ελ λά δα α πό μέ ρος της λύ σης θα γί νει μέ ρος του προ βλή μα τος”.

Για να έ χου με, ό μως, ει κό να για τον α κρι βή ρό λο της ΠΣΕ ΚΑ αρ κεί να α να φέ-
ρου με την προ τρο πή του προ έ δρου της Φί λιπ Κρί στο φερ στο πέ ρας των ερ γα-
σιών του 19ου συ νε δρί ου των α πό δη μων Κυ πρί ων: “Για να δού με ά σπρη μέ ρα 
τα συμ φέ ρο ντα της Κύ πρου πρέ πει να συμ βα δί ζουν με αυ τά των Η ΠΑ και του 
Ισ ρα ήλ”.

5. “Δεν λέ ω ό τι δεν υ πάρ χουν ε μπό δια, ό μως πι στεύ ω ό τι μπο ρού με να τα ξε πε-
ρά σου με. Σή με ρα εί ναι πο λύ νω ρίς για να μι λή σου με με τά βε βαιό τη τας για 
αυ τά τα ε μπό δια, δη λα δή σε ποιο βαθ μό θα πα ρε μπο δί σουν τη δια δι κα σί α και 
το τι θα μπο ρού σε να γί νει για να τα συ ζη τή σου με. Δεν μπο ρώ να εί μαι α κρι-
βής για το χρο νο διά γραμ μα της υ λο ποί η σης του σχε δί ου κα θώς η κα τα σκευ ή 
του α γω γού δεν α φο ρά α πο κλει στι κά τη Ρω σί α και την Ελ λά δα αλ λά και άλ λες 
χώ ρες απ’ ό που θα πε ρά σει ο α γω γός. Α ντί στοι χες συ ζη τή σεις θα πρέ πει να 
γί νουν και ε κεί” (Πά νος Σκουρ λέ της). Α ντί στοι χα, σε συ νά ντη ση που εί χε στη 
Μό σχα στις 15/10/15 ο γ.γ. των Διε θνών Οι κο νο μι κών Σχέ σε ων της νέ ας κυ βέρ-
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νη σης Γε ώρ γιος Τσί πρας με τον Ρώ σο υ πουρ γό Ε νέρ γειας Α λε ξά ντερ Νό βακ και 
τον ε πι κε φα λής υ πο δο μών της Gazprom Λε ο νί ντ Τσου γκού νοφ δια βε βαί ω σε 
πως η Ελ λά δα πα ρα μέ νει προ ση λω μέ νη στην υ λο ποί η ση του Νό τιου Α γω γού. 
Με τά την υ πο γρα φή, πά ντως, της συμ φω νί ας για την κα τα σκευ ή του α γω γού 
NordStream-2, που βά ζει ι σχυ ρά ε μπό δια στην κα τα σκευ ή του Greek Stream, ο 
Φιο ντόρ Λου κά νωφ, ε πι κε φα λής του Συμ βου λί ου Ε ξω τε ρι κών Υ πο θέ σε ων και 
Α μυ ντι κής Πο λι τι κής, δή λω σε: “χώ ρες, ό πως η Ι τα λί α, η Ελ λά δα και η Βουλ γα-
ρί α, δεν εί χαν το πο λι τι κό α νά στη μα, ό πως η Γερ μα νί α, για να ε πι τύ χουν συμ-
φω νί α ε κτός της πο λι τι κής γραμ μής της Ε Ε (υ πο χρε ω τι κή διέ λευ ση του α γω γού 
α πό την Ου κρα νί α)”. 

6. Ό ταν στις 8 Α πρί λη με αί τη μα της ελ λη νι κής κυ βέρ νη σης ο Τσί πρας ε πι σκέ-
φθη κε τον Πού τιν για να συ ζη τή σουν οι κο νο μι κά, ε μπο ρι κά και ε πεν δυ τι κά 
ζη τή μα τα, οι Financial Times έ γρα φαν πως η συ νά ντη ση έ χει σαν στό χο την 
ε νί σχυ ση των δια πραγ μα τευ τι κών χαρ τιών και των δύ ο πλευ ρών στην α ντι πα-
ρά θε σή τους με την Ε Ε. Οι New York Τϊmes υ πο στή ρι ζαν πως η Ελ λά δα α να ζη τά 
στο πρό σω πο του Πού τιν έ να μο χλό πί ε σης προς τους δα νει στές. Οι δια πραγ-
μα τευ τι κές μα νού βρες εί χαν α ναμ φι σβή τη τα θε α μα τι κό α πο τέ λε σμα: έ να τρί-
το μνη μό νιο α κό μα χει ρό τε ρο α πό τα προ η γού με να. Ο πό τε εκ των πραγ μά των 
δι καιώ θη κε το Bloomberg ό ταν προ έ βλε πε πως: “η α πό πει ρα α ξιο ποί η σης του 
ρώ σι κου χαρ τιού έ να ντι της Ε Ε, α πό την ελ λη νι κή πλευ ρά, μάλ λον θα α πο τύ-
χει”.

7. Ο Ά δω νις Γε ωρ γιά δης, πά ντως, συμ με ρι ζό με νος τον εν θου σια σμό του Λα φα-
ζά νη, δεν έ κρυ ψε τη χα ρά του για την μπίζ να, αλ λά και την α νυ πο μο νη σί α του 
για το τρί το μνη μό νιο: “Εί μα στε ε ξαι ρε τι κά ευ τυ χείς που υ πο γρά ψα τε το μνη-
μό νιο συ νερ γα σί ας με τη Ρω σί α. Εί ναι κα λό να μπαί νε τε σι γά σι γά στα μνη μό-
νια και με το κα λό να υ πο γρά ψε τε και το άλ λο, το με γά λο”. Και ε γέ νε το τρί το 
μνη μό νιο…

8. Μέ σα στο πλαί σιο του εν δο ϊ μπε ρια λι στι κού α ντα γω νι σμού, η Γερ μα νί α, που 
εί ναι βα σι κός ε μπο ρι κός ε ταί ρος της Ρω σί ας, κρά τη σε μια πιο ε πι φυ λα κτι κή 
θέ ση α πό τη σκλη ρή γραμ μή των Η ΠΑ. Εκ φρά ζο ντας αυ τή τη γερ μα νι κή δια-
φο ρο ποί η ση, ο υ πουρ γός Ε ξω τε ρι κών της Γερ μα νί ας Φραν κ-Βάλ τερ Στά ιν μα ϊ ερ 
πρό τει νε την ε πα νέ ντα ξη της Ρω σί ας στους G7 σε α πώ τε ρο χρό νο, χα ρα κτη ρί-
ζο ντας τον α πο κλει σμό της Ρω σί ας ως α να γκαί ο βή μα, αλ λά ό χι αυ το σκο πό. Οι 
Ρώ σοι α πό την πλευ ρά του α πά ντη σαν δια στό μα τος του υ φυ πουρ γού Ε ξω τε-
ρι κών Σερ γκέ ι Ριά μπκοφ, λέ γο ντας πως δεν έ χουν θέ σει ζή τη μα ε πα να φο ράς 
στους G7.
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9. Για να έ χου με μια συ νο λι κό τε ρη ει κό να, σύμ φω να με τα στοι χεί α της ΕΛ ΣΤΑΤ 
για το ελ λη νι κό ε μπό ριο, οι ελ λη νι κές ε ξα γω γές το 2014 κα τευ θύ νο νται κυ ρί ως 
προς: Τουρ κί α (12%) ,  Ι τα λί α (9%),  Γερ μα νί α (7%), Βουλ γα ρί α (5%), Κύ προ (5%), 
Η νω μέ νο Βα σί λειο (4%), Η ΠΑ (3%).  Το 2014 η συ νο λι κή α ξί α των ελ λη νι κών 
ε ξα γω γών α νήλ θε σε 27,2 δις ευ ρώ (15,2% του Α ΕΠ), με βα σι κό τε ρα ε ξα γώ γι-
μα προ ϊ ό ντα: τρό φι μα και πο τά, χη μι κά και βιο μη χα νι κά προ ϊ ό ντα, προ ϊ ό ντα 
πε τρε λαί ου κλπ. Οι ει σα γω γές της Ελ λά δας πα ρου σί α σαν κα τά το 2014 αύ ξη ση 
(47,7 δις ευ ρώ α πό 46,8 το 2013), με βα σι κούς ε μπο ρι κούς ε ταί ρους: Ρω σί α 
(10%),  Γερ μα νί α (10%), Ι ράκ (8%),  Ι τα λί α (8%), Κί να (5%), Κα ζακ στάν (5%) και 
Ολ λαν δί α (5%). Βα σι κό τε ρα προ ϊ ό ντα που ει σά γει η Ελ λά δα εί ναι μη χα νή μα τα, 
με τα φο ρι κά μέ σα, καύ σι μα, χη μι κά προ ϊ ό ντα  και τρό φι μα. 

Σε σχέ ση με το πρώ το τρί μη νο του 2015, σύμ φω να με έκ θε ση του Γρα φεί ου 
Οι κο νο μι κών και Ε μπο ρι κών Υ πο θέ σε ων της ελ λη νι κής πρε σβεί ας στο Βε ρο-
λί νο, οι ελ λη νι κές ε ξα γω γές (ε ξαι ρου μέ νων των πε τρε λαιο ει δών) κα τευ θύ νο-
νταν στην Ι τα λί α (14,4%), τη Γερ μα νί α (9,69%), την Κύ προ (6,23%) και τη Βρε-
τα νί α (5,3%). Οι α ντί στοι χες ει σα γω γές της Ελ λά δας (πά λι ε ξαι ρου μέ νων των 
πε τρε λαιο ει δών) προ έρ χο νταν α πό τη Γερ μα νί α (15,25%), την Ι τα λί α (10,93%), 
την Κί να (9,33%), την Ολ λαν δί α (6,93%) και τη Γαλ λί α (6,6%).

Α ξί ζει να ση μειω θεί πως τό σο στο ει σα γω γι κό ό σο και στο ε ξα γω γι κό ε μπό ριο 
βα σι κός ε ταί ρος της Ελ λά δας εί ναι η Ε Ε, κα λύ πτο ντας τον μι σό πε ρί που ό γκο 
των συ ναλ λα γών. Τέ λος, αν και το ε μπο ρι κό έλ λειμ μα της Ελ λά δας εί ναι με γά-
λο κα λύ πτε ται εν μέ ρει α πό τις ε ξα γω γές υ πη ρε σιών (ναυ τι λί α, του ρι σμός, 
χρη μα το οι κο νο μι κές υ πη ρε σί ες κλπ).

10. Ο διευ θυ ντής του Ε ρευ νη τι κού Προ γράμ μα τος Alexander Rahr δή λω σε κυ νι-
κά για τη συμ φω νί α: “Η Γερ μα νί α πι στεύ ει πως η Ου κρα νί α θα πρέ πει να υ πο-
στη ρι χτεί, αλ λά το μο νο πά τι στη δη μο κρα τί α και τις με ταρ ρυθ μί σεις εί ναι πο λύ 
μα κρύ και χά νου με χρό νο”. Αυ τή η στά ση, φυ σι κά, δεν εί ναι και πο λύ ευ χά ρι-
στη για τους Α με ρι κά νους…
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ΜΕΑΦΟΡΜΗΤΙΣΔΗΛΩΣΕΙΣΥΠΟΤΑΓΗΣ
ΣΤΟΝΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΟΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ
ΤΩΝΔΡΑΓΑΣΑΚΗ-ΚΑΜΜΕΝΟΥ

Φωτογραφία από τη δεξίωση για την 67η “Ημέρα της Ανεξαρτησίας” του Ισραήλ 
και την 25η Επέτειο των Πλήρων Διπλωματικών Σχέσεων Ισραήλ-Ελλάδας.
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“Διό τι ι σχυ ρί ζο μαι,και το λέ ω με ό λη τη δύ να μη της φω νής μου, ό τι η χώ ρα 
πράγ μα τι εί ναι μια χώ ρα που α νή κει στο δυ τι κό πλαί σιο, α νή κει στην Ε Ε, στο 
ΝΑ ΤΟ, αυ τό δεν αμ φι σβη τεί ται”, Α λέ ξης Τσί πρας, 14-05-2014.
 
Μέ σα σε λί γους μό νο μή νες συ γκυ βέρ νη σης ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ, έ χει α πο κα λυ φθεί 
πλή ρως το πε ριε χό με νο της λε γό με νης “πο λυ διά στα της ε ξω τε ρι κής πο λι τι-
κής”, που τό σα χρό νια πλά σα ρε ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ ως με τα μο ντέρ νο α ντι ι μπε ρια λι σμό. 
Η συ γκυ βέρ νη ση ό χι μό νο δεν αμ φι σβη τεί έ μπρα κτα την πρόσ δε ση της Ελ λά-
δας σε ι μπε ρια λι στι κούς σχη μα τι σμούς, ό πως το ΝΑ ΤΟ, αλ λά κά νει ό,τι μπο ρεί 
για να δη λώ σει την πλή ρη υ πο τα γή της. Ο α κρο δε ξιός υ πουρ γός Ά μυ νας Π. 
Καμ μέ νος στο τρί το ε τή σιο Συ νέ δριο Ά μυ νας και Α σφά λειας του ελ λη νο α με ρι-
κά νι κου ε μπο ρι κού ε πι με λη τη ρί ου φρό ντι σε να δώ σει τα δια πι στευ τή ριά του 
στα ευ ρω α τλα ντι κά α φε ντι κά του: “Εί μα στε έ τοι μοι να πα ρα χω ρή σου με ε γκα-
τα στά σεις, τις έ νο πλες δυ νά μεις μας, αλ λά και με γά λες βά σεις στην πε ριο χή 
του Νο τί ου Αι γαί ου, προ κει μέ νου να διευ κο λύ νου με τις δυ νά μεις της Συμ μα χί-
ας να α να πτύ ξουν τον πό λε μο κα τά της τρο μο κρα τί ας”. Η συ γκυ βέρ νη ση δί νει 
έ ναν α γώ να τα χύ τη τας στον ε σω τε ρι κό α ντα γω νι σμό με την Τουρ κί α, η ο ποί α 
α να βαθ μί ζει τη θέ ση της στην ι μπε ρια λι στι κή διείσ δυ ση της λυ κο συμ μα χί ας 
στην Α. Ευ ρώ πη με ε πί κε ντρο την Ου κρα νί α, με την α νά λη ψη της εκ πε ρι τρο-
πής η γε σί ας της Δύ να μης Τα χεί ας Ε πέμ βα σης “Αιχ μή του Δό ρα τος”. Μέ σα α πό 
τις σχέ σεις α μοι βαί ας συ νερ γα σί ας και α ντα γω νι σμού, τα δύ ο κρά τη δί νουν τα 
ρέ στα τους στους ι μπε ρια λι στι κούς σχη μα τι σμούς, εκ με ταλ λευό με να την ει δι κή 
γε ω στρα τη γι κή τους θέ ση.

Λί γες μέ ρες αρ γό τε ρα, στις 15/05, ο υ πουρ γός Ά μυ νας, α να φέ ρο ντας σε συ νέ-
δριο του Economist την προ γραμ μα τι σμέ νη συ νά ντη σή του με τον α με ρι κά νο 
ο μό λο γό του Α. Κάρ τερ στις 21/05 (η ο ποί α α κυ ρώ θη κε και α ντι κα τα στά θη-
κε πι θα νό τα τα με συ νά ντη ση με την υ φυ πουρ γό Ά μυ νας των Η ΠΑ Κρι στίν 
Γουόρ μουθ), προ α νήγ γει λε την πρό τα ση της συ γκυ βέρ νη σης προς τις Η ΠΑ για 
δη μιουρ γί α να το ϊ κής βά σης στο ΝΑ Αι γαί ο και την α να βάθ μι ση της βά σης στη 
Σού δα ως κύ ριο κορ μού και βά ση ε πι χει ρή σε ων της Συμ μα χί ας. Αυ τή η πρό τα ση 
α πο κτά α κό μα με γα λύ τε ρο ει δι κό βά ρος τη στιγ μή που οι υ πουρ γοί Ε ξω τε ρι κών 
και Ά μυ νας των 28, πα ρου σί α και του γε νι κού γραμ μα τέ α του ΝΑ ΤΟ, α πο φά-
σι σαν τη διε ξα γω γή στρα τιω τι κών ε πι χει ρή σε ων στα χω ρι κά ύ δα τα αλ λά και 
τις α κτές της Λι βύ ης με υ πο τι θέ με νο στό χο “τη διά λυ ση του ε πι χει ρη μα τι κού 
μο ντέ λου των δι κτύ ων δια κι νη τών στη Με σό γειο”. Τα θύ μα τα του οι κο νο μι κού 
και πο λε μι κού ι μπε ρια λι σμού της Δύ σης χρη σι μο ποιού νται με πε ρίσ σια κυ νι-
κό τη τα ως ό χη μα για τον έ λεγ χο της δια κί νη σης των ε νερ γεια κών ρο ών και 
την κα τα λή στευ ση των πλου το πα ρα γω γι κών πη γών στη Μέ ση Α να το λή. Και 
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στο μοί ρα σμα της πί τας η ελ λη νι κή α στι κή τά ξη θέ λει με ρί διο και το εκ φρά ζει 
α νοι χτά δια στό μα τος Καμ μέ νου.

Και στα δυο συ νέ δρια ο Καμ μέ νος χρη σι μο ποί η σε σαν δια πραγ μα τευ τι κό χαρ τί 
τη γε ω στρα τη γι κή θέ ση της Ελ λά δας ως προ μα χώ να της Ευ ρώ πης, που δύ να-
ται να παί ξει κα τα λυ τι κό ρό λο στις τρέ χου σες ε ξε λί ξεις, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων 
και των “προ κλή σε ων α σφά λειας” που δη μιουρ γού νται α πό την α νεύ ρε ση και 
α ξιο ποί η ση πλου το πα ρα γω γι κών πη γών κα θώς κι α πό τον έ λεγ χο του συ στή-
μα τος δια με τα κό μι σης ε νέρ γειας: “Η Ελ λά δα θα συμ με τέ χει με ο ποιον δή πο τε 
τρό πο στη νέ α αυ τή πρό κλη ση και θα α πο τε λέ σει κόμ βο για τη με τα φο ρά της 
ε νέρ γειας, ι διαί τε ρα μέ σω των α γω γών με τα φο ράς φυ σι κού α ε ρί ου. Η γε ω πο-
λι τι κή εγ γύ τη τα με πε ριο χές ό που μαί νο νται κρί σεις α να δει κνύ ει την πρό σθε τη 
α ξί α της Ελ λά δας ως βα σι κής πύ λης προς τις με γά λες θα λάσ σιες ε μπο ρι κές 
ο δούς α νά με σα στην Ευ ρώ πη και τον α να το λι κό κό σμο”.

Ο υ πουρ γός Ά μυ νας κλεί νει ξε κά θα ρα το μά τι στα ευ ρω α τλα ντι κά ι μπε ρια λι-
στι κά κέ ντρα και προ λειαί νει το έ δα φος για την ε νερ γό τε ρη συμ με το χή της 
Ελ λά δας σε πο λε μι κές ε πεν δύ σεις του δυ τι κού κε φα λαί ου, με πρό σχη μα τό σο 
τον πό λε μο ε να ντί ον του ι σλα μι κού φο ντα με ντα λι σμού ό σο και την α πό πει ρα 
α νά σχε σης των με τα να στευ τι κών ρο ών α πό την Ευ ρώ πη Φρού ριο: “Η Ελ λά δα 
δια θέ τει ι σχυ ρό α μυ ντι κό σύ στη μα και α ξιό μα χες έ νο πλες δυ νά μεις. Το α πο-
δει κνύ ουν κά θε μέ ρα σε κά θε ε πι χει ρη σια κή α πο στο λή, σε κά θε πο λυε θνι κή 
ε πι χεί ρη ση και ά σκη ση. Δια θέ του με ε ξαι ρε τι κά ση μα ντι κές ε γκα τα στά σεις, οι 
ο ποί ες δί νουν έ να μο να δι κό πλε ο νέ κτη μα στην α νά πτυ ξη ση μα ντι κών ναυ τι-
κών και ε να έ ριων δυ νά με ων στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή της Α να το λι κής Με σο γεί-
ου και της Μέ σης Α να το λής”.

Μέ σα σ’ αυ τό το πλαί σιο δή λω σης πλή ρους νο μι μο φρο σύ νης ε ντάσ σο νται και 
οι χα ριε ντι σμοί του α ντι προ έ δρου της κυ βέρ νη σης Γ. Δρα γα σά κη με την πρέ-
σβει ρα του Ισ ρα ήλ Ι ρίτ Μπεν-Ά μπα στο Μέ γα ρο Μου σι κής. Η α ρι στε ρο δε ξιά 
συ γκυ βέρ νη ση, δια στό μα τος Δρα γα σά κη, νο μι μο ποιώ ντας πο λι τι κά και η θι κά 
το διαρ κές αι μα το κύ λι σμα του πα λαι στι νια κού λα ού, προ σβλέ πει στην εμ βά-
θυν ση των δι με ρών σχέ σε ων Ελ λά δας και Ισ ρα ήλ με κι νη τή ριο δύ να μη τη 
σύ γκλι ση ε ντός του έ τους του Α νώ τα του Συμ βου λί ου Συ νερ γα σί ας (Το πρώ το 
Α νώ τα το Υ πουρ γι κό Συμ βού λιο Συ νερ γα σί ας πραγ μα το ποι ή θη κε στα Ιε ρο σό λυ-
μα στις 8 Ο κτώ βρη του 2013 με συμ με το χή του τό τε πρω θυ πουρ γού Α. Σα μα ρά). 
Ταυ τό χρο να οι πο λε μι κές μη χα νές των δυο χω ρών προ χω ρού σαν σε κοι νή α ε-
ρο πο ρι κή ά σκη ση “με ι διαί τε ρη ση μα σί α”, ό πως δή λω σε ο Καμ μέ νος, δί χως να 
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μπει στον κό πο να ε ξη γή σει σε τι συ νί στα ται αυ τή η ι διαι τε ρό τη τα. Ο ί διος, α πό 
τη Νέ α Υόρ κη, δια βε βαιώ νο ντας τους Α με ρι κά νους πως δεν υ πάρ χει αλ λα γή 
πλεύ σης στην ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή της Ελ λά δας, πρό τει νε την έ ντα ξη και του 
Ισ ρα ήλ στο ε νιαί ο α μυ ντι κό δόγ μα Ελ λά δας-Κύ πρου με σκο πό την εκ με τάλ λευ-
ση των πλου το πα ρα γω γι κών πη γών της πε ριο χής. Οι κοι νές α σκή σεις, ό πως η 
δε κα ή με ρη Δια κλα δι κή Ά σκη ση Με σαί ας Κλί μα κας “Η νί ο χος 2015”, ε ντάσ σο νται 
φυ σι κά μέ σα στο πλαί σιο αυ τής της οι κο νο μι κής και στρα τιω τι κής συμ μα χί-
ας: “Μπο ρού με να χτί σου με μια με γά λη συμ μα χί α και με τη βο ή θεια των Η ΠΑ 
να μπο ρέ σου με να δώ σου με τη λύ ση α σφά λειας στην πε ριο χή. Για τί να μην 
δώ σου με ε να έ ριο χώ ρο, αυ τό που χρειά ζε ται το Ισ ρα ήλ απ’ την Ελ λά δα; Α πό 
το Ισ ρα ήλ στην Κύ προ και μέ χρι την Κρή τη. Για τί να μην υ πάρ χουν συμ φω νί ες 
προ στα σί ας της με γά λης οι κο νο μι κή ζώ νης, στον ο ρι σμό της ο ποί ας θα προ-
χω ρή σου με και στην Ελ λά δα; Για τί να μην προ χω ρή σου με και σε α μυ ντι κές 
συμ φω νί ες;” Φυ σι κά, η δή λω ση του Λα φα ζά νη, σε πο λι τι στι κή πα ρά στα ση στο 
Μέ γα ρο Μου σι κής, για πλή ρη ταύ τι ση της κυ βέρ νη σης με το αί τη μα ε θνι κής 
α νε ξαρ τη σί ας των Πα λαι στί νιων μο νά χα ως κα κό γου στη φάρ σα μπο ρεί να 
α ντι με τω πι στεί…

Η στρα τιω τι κή δι πλω μα τί α που α να πτύσ σει η συ γκυ βέρ νη ση ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ, 
συ νε χί ζο ντας στα ί δια χνά ρια των προ κα τό χων της, συν δέ ε ται ά με σα με την 
ο ριο θέ τη ση και τον προσ διο ρι σμό της Α ΟΖ, δη λα δή με τα συμ φέ ρο ντα τό σο 
της ελ λη νι κής α στι κής τά ξης ό σο και διε θνών ο μί λων, που ε πι διώ κουν την 
ε ξα σφά λι ση με ρι δί ου α πό την συ νεκ με τάλ λευ ση των πλού σιων θα λάσ σιων 
ε νερ γεια κών κοι τα σμά των της πε ριο χής. Εν δει κτι κό της σύν δε σης των στρα-
τιω τι κών α σκή σε ων και της α να κή ρυ ξης και συ νεκ με τάλ λευ σης της Α ΟΖ εί ναι 
ό τι κα τά τη διάρ κεια της ά σκη σης Η νί ο χος 2015, δέ κα F 16 -πέ ντε ελ λη νι κά και 
πέ ντε ισ ρα η λι νά- με τα ο ποί α πέ τα ξαν οι αρ χη γοί πο λε μι κής α ε ο πο ρί ας Ελ λά-
δας και Ισ ρα ήλ, πραγ μα το ποί η σαν α σκή σεις πά νω α πό το Κα στε λό ρι ζο (το 
νη σιω τι κό συ μπλέγ μα τα του Κα στε λό ρι ζου α πο τε λεί το κλει δί για την εγ χώ ρια 
α στι κή τά ξη, α φού α πο τε λεί ση μεί ο ο ριο θέ τη σης της Α ΟΖ της Ελ λά δας με την 
Αί γυ πτο και με την Κύ προ και συ νε πώς, η Τουρ κί α δεν έ χει θα λάσ σια σύ νο ρα 
με την Αί γυ πτο!).

Πα ράλ λη λα πραγ μα το ποι ή θη κε και η α ε ρο ναυ τι κή ά σκη ση Η ΠΑ, Ισ ρα ήλ και 
Ελ λά δας Noble Dina 15 (29 Α πρί λη έ ως 14 Μά η 2015), η ο ποί α πραγ μα το ποι ή θη-
κε α πό την Κρή τη μέ χρι την Χά ι φα του Ισ ρα ήλ. Σκο πός της ή ταν η α ξιο λό γη ση 
και α νά πτυ ξη του ε πι πέ δου της συ νερ γα σί ας των συμ με τε χό ντων σε ε πι χει-
ρη σια κό και τα κτι κό τε χνι κό ε πί πε δο σε α ντι κεί με να: Πο λέ μου Ε πι φα νεί ας, 
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Αν θυ πο βρυ χια κού Πο λέ μου, με χρή ση και α ε ρο σκα φών Ναυ τι κής Συ νερ γα σί ας, 
Α ε ρά μυ νας, Διοι κη τι κής Μέ ρι μνας εν πλω, με χρή ση και των ορ γα νι κών ε λι κο-
πτέ ρων, Η λε κτρο νι κού Πο λέ μου και Ε πι κοι νω νιών και Ε πι χει ρή σε ων Ναυ τι κής 
Α πο τρο πής.

Εί ναι ο λο φά νε ρο, λοι πόν, πως η νέ α συ γκυ βέρ νη ση δεν αλ λά ζει σε τί πο τα την 
ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή των προ η γού με νων κυ βερ νή σε ων ΝΔ και ΠΑ ΣΟΚ, εμ μέ-
νο ντας στη στρα τη γι κή ε πι λο γή της πρόσ δε σης με τη να το ϊ κή λυ κο συμ μα χί α 
και της δη μιουρ γί ας ε νός οι κο νο μι κού στρα τιω τι κού ά ξο να Ελ λά δας Κύ πρου 
Ισ ρα ήλ, με ε νερ γό σύμ μα χο το χου ντι κό κα θε στώς της Αι γύ πτου. Σε αυ τήν 
την κα τεύ θυν ση πραγ μα το ποι ή θη κε και η δεύ τε ρη Τρι με ρής Σύ νο δος Κο ρυ φής 
Κύ πρου, Αι γύ πτου και Ελ λά δας στις 29 Α πρί λη στη Λευ κω σί α (η πρώ τη εί χε 
πραγ μα το ποι η θεί στο Κα ΐ ρο στις 8 Νο έμ βρη του 2014 με τη συμ με το χή του τό τε 
πρω θυ πουρ γού Α. Σα μα ρά). Κύ ριο θέ μα της ή ταν η ο ριο θέ τη ση των θα λάσ σιων 
ζω νών και η συ νεκ με τάλ λευ ση ε νερ γεια κών πό ρων, αλ λά και η συ νερ γα σί α για 
τη διά νοι ξη νέ ων πε δί ων κερ δο φο ρί ας σε το μείς ό πως το ε μπό ριο, η ε νέρ γεια, 
ο του ρι σμός και οι με τα φο ρές, κα θώς και η συ νερ γα σί α σε θέ μα τα α σφα λεί ας. 
Ή δη λί γες μέ ρες πριν ο έλ λη νας υ πουρ γός Ε θνι κής Ά μυ νας εί χε πραγ μα το ποι-
ή σει δι ή με ρη ε πί ση μη ε πί σκε ψη στην Αί γυ πτο, στο πλαί σιο της στρα τιω τι κής 
συ νερ γα σί ας και της ορ γά νω σης κοι νών στρα τιω τι κών α σκή σε ων.

Η αλ λη λεγ γύ η των λα ών που ε πι κα λού νταν η “ρι ζο σπα στι κή α ρι στε ρά” ως 
α ντι πο λι τευό με νη δύ να μη πά ει πε ρί πα το μπρο στά στην ω μή κρα τι κή realpo-
litik. Ό πως α κρι βώς οι προ η γού με νες κυ βερ νή σεις, έ τσι και η συ γκυ βέρ νη ση 
ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ βα θαί νει το εν δε χό με νο ε νερ γό τε ρης συμ με το χής της Ελ λά-
δας σε μια γε νι κευ μέ νη πο λε μι κή σύρ ρα ξη, κα θώς οι ε σω τε ρι κές α ντι φά σεις 
του κα πι τα λι σμού ο ξύ νο νται με σού σης της κρί σης και οι εν δο ϊ μπε ρια λι στι κοί 
α ντα γω νι σμοί δη μιουρ γούν διαρ κώς νέ ες θερ μές ε στί ες έ ντα σης. Μο νά χα η 
συ γκρό τη ση ε νός πραγ μα τι κά διε θνι στι κού α ντι κα πι τα λι στι κού α ντι ι μπε ρια λι-
στι κού με τώ που μπο ρεί να α πο τε λέ σει α να σχε τι κό πα ρά γο ντα στο εν δε χό με νο 
ε νός νέ ου αι μα το κυ λί σμα τος, που θα α πο τε λέ σει το λά δι στα γρα νά ζια της 
κα πι τα λι στι κής α νά πτυ ξης.

Συ νέ λευ ση α ναρ χι κών κομ μου νι στών 
για την τα ξι κή α ντε πί θε ση ε νά ντια στην Ε Ε

Μάιος 2015



 “Ωστόσο, μετά την αναρρίχησή του στην εξουσία, τον περασμένο 
Ιανουάριο, τα μηνύματα που εκπέμπει ο ίδιος και οι αρμόδιοι 
υπουργοί του, αλλά και οι πράξεις του, αποτιμώνται στο Ισραήλ 
ως όχι απλά καθησυχαστικά, αλλά ως “πολύ ενθαρρυντικά”. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι Ισραηλινός αξιωματούχος περιέγραψε 
τον Αλέξη Τσίπρα ως “success story” και ως κάποιον με τον 
οποίο το Ισραήλ θέλει να συνεργασθεί.

Ετσι, επιβεβαιώθηκε στην πράξη η διαβεβαίωση που είχε δώσει 
στην πρέσβειρα του Ισραήλ στην Αθήνα, Ιρίτ Μπεν Αμπα, λίγες 
ημέρες πριν τις εκλογές του περασμένου Ιανουαρίου, ο στενός 
συνεργάτης του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
Νίκος Παπάς, ο οποίος είχε μεταβεί στην κατοικία της για να 
της μεταφέρει την πρόθεση του μετέπειτα πρωθυπουργού να 
συνεχίσει τη στενή συνεργασία ανάμεσα στις δυο χώρες, ακόμη 
και σε ευαίσθητους τομείς όπως οι στρατιωτικές ασκήσεις και η 
ανταλλαγή πληροφοριών”

“Η Καθημερινή”, 22.11.2015
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ΣΧΕΤΙΚΑΜΕΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΤΗΣΕΕΚΑΙΤΗΝΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΥΕΛΛΗΝΙΚΟΥΚΡΑΤΟΥΣ



Στις 18 Μά η συ νε δρί α σε στις Βρυ ξέλ λες, στη διευ ρυ μέ νη του μορ φή, το Συμ-
βού λιο Ε ξω τε ρι κών Υ πο θέ σε ων της Ε Ε (FAC), υ πεύ θυ νο για τη χά ρα ξη της 
ε ξω τε ρι κής, ε μπο ρι κής, “α μυ ντι κής” και α να πτυ ξια κής πο λι τι κής της Έ νω σης. 
Με την πα ρου σί α του γ.γ. του ΝΑ ΤΟ, Γιεν ς Στόλ τεν μπερ γκ, το Συμ βού λιο ε ξέ-
τα σε την πα ρα πέ ρα σύ σφι ξη των σχέ σε ων της Ε Ε με το ΝΑ ΤΟ και τη συ νερ γα-
σί α τους στην ι μπε ρια λι στι κή διείσ δυ ση στη Συ ρί α, το Ι ράκ, την Ου κρα νί α κλπ. 
Α πο φα σί στη κε ε πι πλέ ον η δη μιουρ γί α μιας ναυ τι κής στρα τιω τι κής δύ να μης 
στη Με σό γειο (EUNANFOR MED), με ε πι χει ρη σια κή έ δρα τη Ρώ μη και πρό σχη μα 
την κα τα πο λέ μη ση του δου λε μπο ρί ου. Το συμ βού λιο α πο φά σι σε την α νά λη ψη 
στρα τιω τι κής δρά σης για την κα τα στρο φή δου λε μπο ρι κών σκα φών πριν τη 
χρή ση τους, αλ λά μια α πο στρο φή του λό γου του γ.γ. του ΝΑ ΤΟ δεί χνει και τις 
πραγ μα τι κές προ θέ σεις που έ χουν για τους με τα νά στες και τους πρό σφυ γες: 
“μπο ρεί να υ πάρ χουν ξέ νοι μα χη τές, μπο ρεί να υ πάρ χουν τρο μο κρά τες που 
κρύ βο νται α νά με σα στους πρό σφυ γες”. Πραγ μα τι κός σκο πός φυ σι κά δεν εί ναι 
η προ στα σί α των με τα να στών και των προ σφύ γων, που α πο τε λούν θύ μα τα 
της ί διας της πο λι τι κής βί αι ης φτω χο ποί η σης και πο λε μι κών ε πεν δύ σε ων των 
“προ στα τών” τους, αλ λά ο έ λεγ χος των πλου το πα ρα γω γι κών πη γών, των πρώ-
των υ λών και των ε νερ γεια κών ρο ών στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή της Με σο γεί ου 
και της Μέ σης Α να το λής.

Μέ σα στο πλαί σιο αυ τό, η ελ λη νι κή α στι κή τά ξη και το κρά τος της α να ζη τούν 
νέ α πε δί α κερ δο φο ρί ας, προ σπα θώ ντας να πλα σα ρι στούν με ευ νο ϊ κό τε ρους 
ό ρους στο μοί ρα σμα της πί τας. Έ χο ντας σαν δια πραγ μα τευ τι κό χαρ τί την ει δι κή 
γε ω στρα τη γι κή θέ ση της Ελ λά δας, η συ γκυ βέρ νη ση ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ προ σπα-
θεί να χω θεί βα θύ τε ρα και να παί ξει ε νερ γό τε ρο ρό λο στους ι μπε ρια λι στι κούς 
σχε δια σμούς. Ο Πά νος Καμ μέ νος, α πευ θυ νό με νος στον γ.γ. του ΝΑ ΤΟ, ό χι μό νο 
πρό τει νε τη συ νέ χι ση της ε πι χεί ρη σης EUNAVFOR ATALANTA στο Κέ ρας της 
Α φρι κής, με πρό σχη μα τη βελ τί ω ση της α σφά λειας των θα λάσ σιων ε μπο ρι κών 
ο δών και την κα τα πο λέ μη ση της πει ρα τεί ας, αλ λά προ χω ρώ ντας α κό μα πε ρισ-
σό τε ρο τά χθη κε υ πέρ της σύ σφι ξης των ευ ρω α τλα ντι κών σχέ σε ων “με στό χο 
τον πε ριο ρι σμό του εξ τρε μι σμού, του φο ντα με ντα λι σμού, του α λυ τρω τι σμού 
και των ε θνι κι στι κών ι δε ών που α πο στα θε ρο ποιούν την πε ριο χή των Βαλ κα νί-
ων”. Και σε έ να κρε σέ ντο ι σλα μο φο βί ας συ μπλή ρω σε: “ο ε πό με νος ε φιάλ της 
για την Ευ ρώ πη θα εί ναι η τρο μο κρα τί α των τζι χα ντι στών που ή δη γεν νιέ ται 
μέ σα στους κόλ πους της ευ ρω πα ϊ κής οι κο γέ νειας και α παι τεί ά με σες λύ σεις. Η 
πα ρά νο μη δια κί νη ση αν θρώ πων α πό τις πε ριο χές της Βο ρεί ου Α φρι κής και της 
Μέ σης Α να το λής προς τον ευ ρω πα ϊ κό χώ ρο και ει δι κά των νο τί ων χω ρών της 
Ε Ε (…) Η πι θα νή εκ με τάλ λευ ση των πραγ μα τι κών ή φα ντα στι κών μειο νο τή των 
α πό τρί τους”.
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Δυο μέ ρες αρ γό τε ρα, ο υ πουρ γός Ά μυ νας ε πι σκε πτό με νος στην Ουά σι γκτον την 
υ φυ πουρ γό Ά μυ νας των Η ΠΑ Κρι στίν Γουόρ μουθ ε πα νέ λα βε τις δη λώ σεις πλή-
ρους ταύ τι σης του ελ λη νι κού κρά τους με τον “πό λε μο ε νά ντια στην τρο μο κρα-
τί α” των Η ΠΑ και πρό τει νε εκ νέ ου την α να βάθ μι ση της να το ϊ κής βά σης στη 
Σού δα και τη δη μιουρ γί α μιας νέ ας βά σης στην Κάρ πα θο, ό που πι θα νό τα τα θα 
σταθ μεύ σουν α με ρι κά νι κα drones (μη ε παν δρω μέ να α ε ρο σκά φη).

Τέσ σε ρις μέ ρες αρ γό τε ρα, στις 22 Μά η, κα τα τέ θη κε στην αρ μό δια ε πι τρο πή 
στη Βου λή το Μνη μό νιο Συ να ντί λη ψης με τα ξύ του Υ πουρ γεί ου Ε θνι κής Ά μυ-
νας της Ελ λη νι κής Δη μο κρα τί ας και του Υ πουρ γεί ου Ά μυ νας της Δη μο κρα τί ας 
της Βουλ γα ρί ας, που προ βλέ πει σει ρά διευ κο λύν σε ων για τη με τα φο ρά υ λι κών 
και στρα τευ μά των κα θώς και την ί δρυ ση Πο λυε θνι κού Συ ντο νι στι κού Κέ ντρου 
Στρα τη γι κών Θα λάσ σιων Με τα φο ρών (AMCC). Το Αρ. 2 της σύμ βα σης δεν α φή-
νει πε ρι θώ ρια πα ρερ μη νεί ας για τα ευ ρω α τλα ντι κά συμ φέ ρο ντα που ε ξυ πη ρε-
τεί: “Στό χος του πα ρό ντος Μνη μο νί ου Συ να ντί λη ψης εί ναι να κα θο ρι σθούν οι 
πα ρε χό με νες α πό το AMCC υ πη ρε σί ες, προ κει μέ νου να βο η θη θεί η Δη μο κρα τί α 
της Βουλ γα ρί ας στην ε πί λυ ση των ελ λεί ψε ών της σε στρα τη γι κές με τα φο ρές, με 
ι διαί τε ρη μέ ρι μνα για τις ελ λεί ψεις που προ κύ πτουν α πό την α νά γκη τα χεί ας 
α νά πτυ ξης δυ νά με ων σε ε πι χει ρή σεις του ΝΑ ΤΟ, της Ε.Ε ή άλ λων πο λυε θνι κών 
φο ρέ ων, οι ο ποί ες διε ξά γο νται κα τό πιν ε ντο λής των Η νω μέ νων Ε θνών ή/και 
σε α σκή σεις Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης - ΝΑ ΤΟ”.

Εί ναι προ φα νές πως η ελ λη νι κή α στι κή τά ξη και οι ε κά στο τε κυ βερ νή σεις δεν 
εί ναι α θώ ες του αί μα τος. Σε μια συ γκε κρι μέ νη ι διαί τε ρα δύ σκο λη συν θή κη για 
τον ελ λη νι κό ε θνο κρα τι κό σχη μα τι σμό, με έ να κρα τι κό χρέ ος να φτά νει σύμ-
φω να με τον Ορ γα νι σμό Δια χεί ρι σης Δη μό σιου Χρέ ους στα 313 πε ρί που δις (κα-
τά κύ ριο λό γο σε δια κρα τι κούς μη χα νι σμούς: 131 δις στο τα μεί ο χρη μα το πι στω-
τι κής στα θε ρό τη τας EFSF, 20 δις στην Ε ΚΤ, 21 δις στο ΔΝΤ, 7 δις στην Ευ ρω πα ϊ κή 
Τρά πε ζα Ε πεν δύ σε ων και 53 δις σε άλ λα κρά τη μέ λη της Ε Ε), με δυ σβά στα χτες 
δα νεια κές συμ βά σεις που συ νο δεύ ο νται α πό α ντι κοι νω νι κά μέ τρα ε σω τε ρι κής 
υ πο τί μη σης και με τη δα μό κλειο σπά θη της χρε ο κο πί ας να ε πι κρέ με ται εν μέ σω 
κρί σι μων eurogroup, η συ γκυ βέρ νη ση ΣΥ ΡΙ ΖΑ - Α ΝΕΛ ε πι λέ γει να βα θαί νει τη 
σύν δε σή της με τους ι μπε ρια λι στι κούς σχη μα τι σμούς, αυ ξά νο ντας την έκ θε-
ση της Ελ λά δας στο εν δε χό με νο ε μπλο κής σε μια γε νι κευ μέ νη ή πε ριο ρι σμέ νη 
πο λε μι κή σύρ ρα ξη. Η συ γκυ βέρ νη ση δί νει τα ρέ στα της ώ στε να κρα τη θεί το 
ελ λη νι κό κρά τος δε μέ νο στο άρ μα του ευ ρω α τλα ντι κού ι μπε ρια λι σμού, για να 
ε ξυ πη ρε τη θεί η κερ δο φο ρί α του κε φα λαί ου εις βά ρος των προ λε τα ρια κών λα ϊ-
κών συμ φε ρό ντων.
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Η ρή ξη με τον ι μπε ρια λι σμό εί ναι α διαί ρε τη με τη ρή ξη με την εγ χώ ρια α στι κή 
τά ξη και το κρά τος της, α κρι βώς ε πει δή το ελ λη νι κό κε φά λαιο α κο λου θεί τη 
στρα τη γι κή ε πι λο γή πρόσ δε σης με την Ε Ε και το ΝΑ ΤΟ. Μο νά χα η συ γκρό τη ση 
ε νός πραγ μα τι κά διε θνι στι κού α ντι κα πι τα λι στι κού α ντι ι μπε ρια λι στι κού με τώ-
που μπο ρεί να ε ξυ πη ρε τή σει τα προ λε τα ρια κά  λα ϊ κά συμ φέ ρο ντα. Μο νά χα η 
ορ γά νω ση της τά ξης μας και η α ντε πί θε ση α πέ να ντι σε εγ χώ ριο και διε θνές 
κε φά λαιο με σκο πό την κοι νω νι κή ε πα νά στα ση, ε δώ μα και πα ντού, μπο ρεί να 
α πο τε λέ σει τη μο να δι κή α ξιό πι στη α πά ντη ση α πέ να ντι στη σύγ χρο νη βαρ βα-
ρό τη τα του κα πι τα λι σμού. Μέ χρι τον κομ μου νι σμό και την α ναρ χί α!

Συ νέ λευ ση α ναρ χι κών κομ μου νι στών 
για την τα ξι κή α ντε πί θε ση ε νά ντια στην Ε Ε

Ιούνιος 2015
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ΓΟΥΡΟΥΝΙΑΔΕΝΘΑΓΙΝΟΥΜΕΠΟΤΕ
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(ΕισήγησητουΓιάννηΔημητράκηγιατοντοκιμαντέρ“Οιβροχοποιοί”,
εκδ.Διάδοση)

“Έ χε τε μί α ώ ρα διο ρί α να ε γκα τα λεί ψε τε την τα ρά τσα της φυ λα κής και να ε πι-
στρέ ψε τε στα κε λιά σας. Σας υ πο σχό μα στε πως δεν θα χτυ πη θεί ού τε έ νας κρα-
τού με νος...”, φω νά ζει απ’ τον τη λε βό α ο δια πραγ μα τευ τής της α στυ νο μί ας και 
η σφιγ μέ νη γρο θιά κρα δαί νει πιο α πο φα σι στι κά το μα κρύ σί δε ρο, το μα χαί ρι. 
Ο,τι δή πο τε μπο ρεί να χρη σι μο ποι η θεί ως πρό χει ρο ό πλο ε πί θε σης και ά μυ νας 
για την α ντι με τώ πι ση της δια φαι νό με νης ει σβο λής α στυ νο μι κών δυ νά με ων 
στο χώ ρο που βί αια και εν στι κτω δώς κα τα λά βα με μό λις πριν μια μέ ρα, στις 23 
Α πρί λη του 2007, στις φυ λα κές υ ψί στης α σφα λεί ας Μα λαν δρί νου.

Εί ναι η πρώ τη φο ρά για πολ λούς ε κεί πά νω, στην τα ρά τσα της φυ λα κής, που 
βλέ πουν τον ή λιο χω ρίς να πα ρεμ βάλ λο νται τα κά γκε λα του πα ρα θύ ρου ε νός 
κε λιού. Πρώ τη φο ρά δεν νιώ θουν πως εί ναι βυ θι σμέ νοι σ’ έ να υ γρό, κρύ ο και 
σκο τει νό προ αύ λιο. Ε ξα να γκα σμέ νοι να κυ νη γούν κα θη με ρι νά ό σες α χτί δες 
ή λιου κα τα φέρ νουν να φω τί σουν και να ζε στά νουν κά ποια γω νιά του. Εί ναι 
πολ λές οι σφιγ μέ νες γρο θιές, τα φου σκω μέ να στή θη. Φου σκω μέ να ξα νά με την 
ζω ο γό νο δύ να μη της α ξιο πρέ πειας, του α νυ πό τα κτου αν θρώ πι νου στοι χεί ου 
που ξυ πνά και σα ρώ νει τα πά ντα στο διά βα του.

Εί ναι πο λύς ο πό νος που κου βα λούν αυ τά τα τα λαι πω ρη μέ να, σκλη ρά και νευ-
ρι κά σώ μα τα που στέ κο νται με θάρ ρος α πέ να ντι στις πρα σι νο μπλέ στο λές και 
τα μαύ ρα ρό πα λα. Στά ζει στα ε σώ ψυ χά τους η α δι κί α, αρ γά και βα σα νι στι κά. Η 
κα τα πί ε ση και οι ε ξευ τε λι σμοί που χρό νια δέ χο νται στα κο λα στή ρια αυ τού του 
τό που για κά θε μέ ρα της ποι νής τους. Εί ναι τα λό για ε κεί νου, του ά γνω στου 
κρα τού με νου, κα θώς βα φτί ζε ται και ε ξα γνί ζε ται στη φλό γα της ε ξέ γερ σης, που 
α κού γο νται με σι γα νή φω νή δί πλα μου: “Ω ραί α μέ ρα για να πε θά νου με...”, 
που μου ξα να θυ μί ζουν πως τί πο τα δεν τε λεί ω σε και ό λα μοιά ζουν πι θα νά.

Τέ λος, εί ναι ε κεί να τα λυσ σα σμέ να χέ ρια των δε σμο φυ λά κων που για άλ λη μια 
φο ρά έ πε σαν πά νω σ’ έ ναν α πό μας και μας ξύ πνη σε α πό το μα και βί αια α πό 
το λή θαρ γο της κα θη με ρι νής ρου τί νας του ε γκλει σμού. Ό χι ό τι δεν εί χε ξα να-
συμ βεί. Α λί μο νο! Οι πε ρισ σό τε ροι εί χαν ε ντυ πω μέ νη με α νε ξί τη λα ση μά δια στο 
σώ μα και την ψυ χή τους αυ τή την ί δια βί α, ό ταν κι αυ τοί βρέ θη καν α νή μπο ροι 
μπρο στά στην προ σβο λή, τη δια τα γή, την ε πι βο λή, τη δια στρο φή ε νός διευ-
θυ ντή, ε νός αρ χι φύ λα κα, μέ χρι και του πιο χα μη λό βαθ μου αν θρω πο φύ λα κα.

Εί χαν γευ τεί πώς εί ναι να α φο δεύ εις σχε δόν μπρο στά στους συ γκρα τού με-
νούς σου. Να στοι βά ζε σαι με ρού χα, φα γη τά, στρώ μα τα, άλ λα τρί α ή τέσ σε ρα 
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αν θρώ πι να σώ μα τα και μυ ρω διές σε έ να κε λί 9 τ.μ., χει μώ να κα λο καί ρι, με 
τη μο να ξιά και τον πό νο στρι μωγ μέ νος στο κρε βά τι φέ ρε τρό σου. Να κυ νη γάς 
το ζε στό νε ρό για να πλυ θείς ή να τσα κώ νε σαι στην ου ρά με τους μά γει ρες 
κρα τού με νους, για τί η πεί να σου δεν χορ ταί νει με τις ά θλιες με ρί δες του συσ-
σι τί ου της φυ λα κής. Να προ σπα θείς να κοι μη θείς, ό ταν 500 αν θρώ πι να κορ μιά 
ψά χνουν κι αυ τά μα νια σμέ να, σε μια πτέ ρυ γα με 120 κε λιά κλει σμέ να 16 ώ ρες 
την η μέ ρα, έ ναν ρη μα δια σμέ νο τρό πο να σκο τώ σουν τις α τε λεί ω τες ώ ρες και 
μέ ρες μέ χρι να ξα να πά ρουν πί σω την ε λευ θε ρί α τους. Να στρώ νεις να κοι μη-
θείς στο πά τω μα, δί πλα στην τρύ πα της τουα λέ τας, για τί δεν υ πάρ χει που θε νά 
αλ λού χώ ρος για σέ να. Να μην μπο ρείς να αγ γί ξεις τους α γα πη μέ νους σου ή να 
τους μι λή σεις ε λεύ θε ρα κα τά τη διάρ κεια του ο λι γό λε πτου ε πι σκε πτη ρί ου, πα ρά 
μό νο δια μέ σου δια χω ρι στι κών τζα μιών και η λί θιων τη λε φω νι κών συ σκευών.

Έ τσι ή ταν. Ό λοι μας εί χα με κι α πό μί α ή πε ρισ σό τε ρες α να μνή σεις α πό τη σκλη-
ρά δα και τη βιαιό τη τα της φυ λα κής. Άλ λοι εί χαν ξε κρε μά σει νε κρό, α πό κά ποιο 
σω λή να του κε λιού τους, το δε μέ νο με σε ντό νια συ γκρα τού με νό τους που θα 
σκέ φτη κε ό τι μέ χρι ε δώ ή ταν. Άλ λοι εί χαν α ντι κρύ σει το λευ κό και κέ ρι νο 
πρό σω πο του θα νά του στο δί πλα κρε βά τι, ε κεί που οι ου σί ες εί χαν τυ λί ξει τη 
νύ χτα κά ποιον σε μια βα ριά και γλυ κιά νάρ κω ση α πό την ο ποί α δεν έ μελ λε να 
ξα να ξυ πνή σει.

Κά ποιοι πά λι εί χαν δει τους άλ λους να κλαί νε σα μι κρά παι διά, να κό βουν το 
σώ μα τους και να αι μορ ρα γούν για μια με τα φο ρά στο νο σο κο μεί ο και με τά στο 
ψυ χια τρεί ο των φυ λα κών, ό που θα τους χο ρη γή σουν χού φτες χα πιών για να 
ξε χά σουν και να ξε χα στούν. Κά ποιοι άλ λοι εί χαν κλέ ψει ξα νά μέ σα στη φυ λα-
κή, σκο τώ σει, μα χαι ρώ σει, χτυ πή σει, προ δώ σει κά ποιον συ γκρα τού με νό τους, 
τα ΐ ζο ντας κι αυ τοί το τέ ρας της βί ας που πλα νά ται μό νι μα πά νω α πό τα κε φά-
λια των φυ λα κι σμέ νων. Πα ντα χού πα ρόν αυ τό το τέ ρας που τους ξε φτι λί ζει, 
τους δια λύ ει, τους συ ντρί βει, τους με τα μορ φώ νει..

Τώ ρα στε κό μα στε α κί νη τοι κι α πο φα σι σμέ νοι να πα λέ ψου με τις ε ξα γριω μέ νες 
ορ δές κρα νο φό ρων που βρί σκο νται α πέ να ντί μας στην τα ρά τσα του αρ χι φυ-
λα κεί ου. Έ τοι μες με το σή μα του ε πι κε φα λής τους να μας ε πι τε θούν. Να μας 
ι σο πε δώ σουν. Ο Βαγ γέ λης Πάλ λης, μπρο στά ρης πά ντα στους α γώ νες ε ντός των 
τει χών, δεν τους φο βά ται. Τους έ χει ξα να συ να ντή σει σε προ η γού με νες μά χες. 
Στα Χα νιά το 1996, στα Τρί κα λα το 2006. Ουρ λιά ζει να τον α κού σουν αυ τοί αλ λά 
ί σως κι ε μείς: “Ε λά τε ρε να μας κα τε βά σε τε! Ε μείς δεν πά με που θε νά!”.

Και να που ε κεί νη η α νοι ξιά τι κη Δευ τέ ρα του Α πρί λη μάς έ νω σε ό λους, ξα να-
δί νο ντας πί σω την κλεμ μέ νη αν θρώ πι νη υ πό στα σή μας και μπο ρού σα με, έ στω 
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και για ό σο κρά τη σε η ε ξέ γερ ση, να μι λή σου με και να κοι τα χτού με σαν ό σους 
πα λεύ ουν για α ξιο πρέ πεια, δι καιο σύ νη και ε λευ θε ρί α.

Η φυ λα κή Μα λαν δρί νου στις 23 Α πρί λη 2007 πα ρα δί νε ται -αν και ό χι εξ ο λο-
κλή ρου- στους ε ξε γερ μέ νους κρα τού με νους, με α φορ μή έ να α κό μη πε ρι στα τι κό 
ξυ λο δαρ μού κρα του μέ νου. Οι ε ξε γερ μέ νοι κα τα λαμ βά νουν για τέσ σε ρις μέ ρες 
την τα ρά τσα του κτι ρί ου που πε ρι λαμ βά νει τα κε λιά και τα προ αύ λιά τους. Τό τε 
α πο τε λού σε τη ναυαρ χί δα των φυ λα κών υ ψί στης α σφα λεί ας, προ ο ρι σμέ νη 
για τους πιο α πεί θαρ χους και σκλη ρούς βα ρυ ποι νί τες. Εί χε κα τα σκευα στεί σε 
α πο μο νω μέ νη το πο θε σί α, στα πρό τυ πα εκ συγ χρο νι σμέ νης ε πι στη μο νι κά αρ χι-
τε κτο νι κής, με έμ φα ση στην πιο εύ κο λη κα τα στο λή, ε πι τή ρη ση και δια χω ρι σμό 
των κρα του μέ νων. Η ε ξέ γερ ση αυ τή ή ταν άλ λη μια κο ρύ φω ση σε μια συ νε χή 
και α διά κο πη πο ρεί α α γώ νων, που πυ ρο δό τη σε τις ε πό με νες μέ ρες στις πε ρισ-
σό τε ρες φυ λα κές της χώ ρας πα ρό μοια γε γο νό τα, τα ρα κου νώ ντας γε ρά για 
άλ λη μια φο ρά το σω φρο νι στι κό σύ στη μα. 

Το πα ρελ θόν α ντα να κλά ται στο πα ρόν και στο μέλ λον βρί σκο ντας ε κεί να τα 
φω τει νά ση μεί α, μέ σα σε μια ι στο ρι κή συ νέ χεια, που θα το βο η θή σουν να 
βρει το χω ρο χρο νι κό δί αυ λο να δρα πε τεύ σει απ’ το βα σί λειο της λή θης και να 
α να δυ θεί ζω ντα νό στο τώ ρα και στο αύ ριο. Κου βα λώ ντας ε μπει ρί ες, γνώ σεις, 
δι δα χές και ει κό νες που μπο ρεί να φαί νο νται ξε θω ρια σμέ νες. Ό μως έ να πιο 
προ σε κτι κό βλέμ μα θα δια κρί νει τις ο μοιό τη τες που ό μορ φα πλά θει ο χρό νος, η 
ί δια η ζω ή. Τα ό σα γνω ρί ζου με για τους α γώ νες ε ντός των τει χών της τε λευ ταί-
ας ει κο σα ε τί ας γί νο νται θο λά και συ γκε χυ μέ να ό σο γυρ νά με το ρο λό ι πιο πί σω. 
Ε κεί που η α γριό τη τα και η κτη νω δί α στα μπου ντρού μια της α στι κής δη μο κρα-
τί ας α να λαμ βά νουν για α κό μα μί α φο ρά να δα μά σουν και να συν θλί ψουν την 
αν θρώ πι νη α ξιο πρέ πεια.

Το ντο κι μα ντέρ που θα πα ρα κο λου θή σου με, α πο τέ λε σμα υ πο μο νε τι κής και ε πί-
πο νης ερ γα σί ας ο μά δας συ ντρό φων και συ ντρο φισ σών, α πο πει ρά ται να μας 
με τα φέ ρει στα τέ λη της δε κα ε τί ας του ‘70 μέ χρι και το τέ λος της δε κα ε τί ας ‘80, 
φω τί ζο ντας τις υ πο κει με νι κές και α ντι κει με νι κές συν θή κες που τρο φο δό τη σαν 
τους πρώ τους με γά λους α γώ νες της με τα πο λί τευ σης στα ελ λη νι κά κο λα στή ρια 
ψυ χών. Ε κεί νες κι ε κεί νους που με πε ρίσ σιο θάρ ρος, αλ λά και πολ λές θυ σί ες, 
α πο τέ λε σαν τις βά σεις για την έ ναρ ξη μιας μα κράς πο ρεί ας η ρω ι κών αλ λά και 
αι μα το βαμ μέ νων μα χών του αν θρώ πι νου α δού λω του ε νά ντια στη βί α και την 
κα τα πί ε ση του ε γκλει σμού. 

Η με τα πο λί τευ ση, που ξε κι νά με την πτώ ση της χού ντας το 1974, α πο κα θι στά 
σε έ να βαθ μό τη δη μο κρα τι κή ο μα λό τη τα και α πε λευ θε ρώ νει τους πο λι τι κούς 
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κρα τού με νους που εί χαν φυ λα κι στεί κα τά τη διάρ κεια της δι κτα το ρί ας, α φή-
νο ντας έ ναν πιο ο μοιο γε νή πλη θυ σμό ε γκλεί στων που α φο ρούν κά θε εί δους 
πα ρα βά σεις του ποι νι κού κώ δι κα. Ο α έ ρας της σο σια λι στι κής αλ λα γής, που 
υ πό σχε ται το ΠΑ ΣΟΚ το 1981 στην τα λαι πω ρη μέ νη και αι μορ ρα γού σα ελ λη νι κή 
κοι νω νί α, α κου μπά ει ε πι φα νεια κά τις α νά γκες της και σύ ντο μα θα δια ψεύ σει 
τις ό ποιες προσ δο κί ες εί χε καλ λιερ γή σει για μια πο ρεί α προς τον ε ξαν θρω-
πι σμό, την πρό ο δο και την α νά πτυ ξη των ρη μαγ μέ νων και ε μπο τι σμέ νων με 
συ ντή ρη ση θε σμών και μη χα νι σμών αυ τής της χώ ρας.

Και φυ σι κά κα νέ νας α έ ρας της αλ λα γής -ού τε καν λί γες ρι πές α νέ μου- δεν 
έ φτα σαν πο τέ μέ σα στα δε σμω τή ρια. Τα κά τερ γα της νε ό κο πης δη μο κρα τί-
ας, σα να ή ταν α πο λύ τως α νε ξάρ τη τοι μη χα νι σμοί, πα ρα μέ νουν α νέγ γι χτοι κι 
α προ σπέ λα στοι α πό τις ό ποιες αλ λα γές συμ βαί νουν έ ξω απ’ τα τεί χη τους. Αυ τά 
χα ρά ζουν με το αί μα των κρα του μέ νων τη νε ό τε ρη ι στο ρί α τους. Α να δει κνύ ο-
ντας ξε κά θα ρα, σ’ έ να ι διαί τε ρο κοι νω νι κό ζή τη μα, το ύ ψος της ευαι σθη σί ας 
των ψευ δε πί γρα φων σο σια λι στών για την α δι κί α και την κα τα πί ε ση που εί χαν 
και ή ταν ευ θέ ως α νά λο γο με το ύ ψος της αί σθη σης πε ρί κοι νω νι κής δι καιο σύ-
νης που τε λι κά κου βα λού σαν.

Οι φή μες για με τα θέ σεις των βα σα νι στών της Ε ΑΤ - Ε ΣΑ με τά την πτώ ση της 
χού ντας στις ελ λη νι κές φυ λα κές θα μπο ρού σε, μό νο εν μέ ρει, να δώ σει μια 
ε ξή γη ση για τα ό σα α δια νό η τα ε κτυ λίσ σο νται στα σκο τει νά κε λιά και πει θαρ-
χεί α, κα θώς το γε νι κό τε ρο πε ρί γραμ μα για τη δια χεί ρι ση της πα ρα βα τι κό τη τας 
σκια γρα φεί ται α πο κλει στι κά α πό το α στι κό κρά τος και τους ε κά στο τε δια χει ρι-
στές του και εί ναι αυ τό που τη δη μιουρ γεί και την α να πα ρά γει.

Η α φή γη ση γε γο νό των, που α φο ρούν συν θή κες κα τα πί ε σης και βα σα νι στη ρί ων 
ό σο και στιγ μών α ντί στα σης και ε ξε γέρ σε ων μέ σα στις συρ μα τό φρα χτες α πο-
θή κες ψυ χών δια μέ σου των αν θρώ πων που μι λούν στο ντο κι μα ντέρ, θα μας 
κά νουν κοι νω νούς μιας α λή θειας. Κι αυ τή δεν εί ναι άλ λη απ’ το ό τι ο α γώ νας 
ε ντός των φυ λα κών διέρ χε ται μέ σα α πό τις πιο σκλη ρές κι εκ των προ τέ ρων 
δυ σμε νείς συν θή κες, κα θώς ο κρα τού με νος με ε λά χι στα μέ σα και χω ρίς ε ξό-
δους κιν δύ νου α να με τρά ται, ε πί της ου σί ας γυ μνός, α πέ να ντι σ’ έ ναν απ’ τους 
πιο α μεί λι κτους μη χα νι σμούς κα τα στο λής του κρά τους.

Ό πως οι ί διοι οι πρώ ην κρα τού με νοι ε ξι στο ρούν, το σκη νι κό στις αρ χές της 
δε κα ε τί ας του ‘80 στή νε ται γύ ρω α πό μια κα τά στα ση α πό λυ της σιω πής, ε ξα-
το μί κευ σης, κα νι βα λι κής ε πί δει ξης α ντρι σμού και μα γκιάς με τα ξύ ε γκλεί στων 
και σχε δόν πλή ρους α πο δο χής της βί αι ης, α πα ξιω τι κής κι ε ξευ τε λι στι κής προς 
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αυ τούς συ μπε ρι φο ράς της σω φρο νι στι κής υ πη ρε σί ας. Ταυ τό χρο να αρ κε τοί 
πέ φτουν στην πα γί δα της κα τα στο λής των ναρ κω τι κών, κα θώς το διε φθαρ μέ-
νο σύ στη μα σω φρο νι σμού ε πι λέ γει να α νοί ξει τη στρό φιγ γα α πο χαύ νω σης κι 
ε ξάρ τη σης. Έ να α κό μη α ντί με τρο για την κα τα στο λή της αν θρώ πι νης ε ντρο πί ας 
ε ντός των τει χών. Α δυ να τούν, κα τά τα λε γό με να των πε ρισ σο τέ ρων, οι τό τε 
α γράμ μα τοι και τρα χείς κρα τού με νοι να α να λύ σουν, να κα τα νο ή σουν και να 
ε πι κοι νω νή σουν τη βί α που τους α σκεί ται στα κε λιά της δη μο κρα τί ας. Η κα τά-
στα ση που ε πι κρα τεί τρα γι κή. Κα νείς δεν μι λά ει για ό,τι συμ βαί νει, κα νείς δεν 
α ντι στέ κε ται, κα νείς δεν α ντι γυ ρί ζει στο ε λά χι στο την βί α που δέ χε ται. Οι ε ξαι-
ρέ σεις ε κεί νης της ε πο χής, φω τει νά πα ρα δείγ μα τα αλ λά και δά σκα λοι για τους 
ε περ χό με νους α γω νι στές, ε πι βε βαιώ νουν τον κα νό να.

Η εί σο δος ό μως στο πε ρι βάλ λον της φυ λα κής των πρώ των α ναρ χι κών, που 
σε σχέ ση με την προ η γού με νη γε νιά πο λι τι κών κρα του μέ νων υ φαί νουν πιο 
στε νούς και πυ κνούς δε σμούς με τους ποι νι κούς κρα τού με νους, θα δη μιουρ-
γή σει τα πρώ τα σκιρ τή μα τα συλ λο γι κών α γώ νων. Οι φυ λα κι σμέ νοι σύ ντρο φοι 
και συ ντρό φισ σες ορ γα νώ νουν μα θή μα τα α νά γνω σης και γρα φής, μοι ρά ζουν 
βι βλί α, ρού χα, φα γη τά, δη μο σιεύ ουν κεί με να σε ε φη με ρί δες, ξα να ζω ντα νεύ-
ουν την έν νοια της αλ λη λεγ γύ ης. Οι πρώ τες α περ γί ες πεί νας των πο λι τι κών 
κρα του μέ νων, οι ε πα φές που υ πάρ χουν με το κί νη μα αλ λη λεγ γύ ης που αρ χί ζει 
να δια μορ φώ νε ται ε κτός των τει χών, η έκ δο ση του πε ριο δι κού Της φυ λα κής, 
αλ λά και η κα τα λυ τι κή πα ρου σί α σε ό λα τα πα ρα πά νω δρώ με να της συ ντρό-
φισ σας και δι κη γό ρου Κα τε ρί νας Ια τρο πού λου α νοί γουν τις προ ο πτι κές για τους 
μελ λο ντι κούς α γώ νες.

Δια τυ πώ νο νται τα πρώ τα αι τή μα τα για τη βελ τί ω ση των συν θη κών των φυ λα-
κών και σε συν δυα σμό με τη βά ναυ ση και ά θλια κα τά στα ση που ε πι κρα τεί στις 
πε ρισ σό τε ρες, έ χο ντας ως αιχ μή τους την με τα τρο πή σε πει θαρ χι κή φυ λα κή 
υ ψί στης α σφα λεί ας της Κέρ κυ ρας ή δη α πό το 1977 με την τρο μα κτι κή βί α που 
α σκεί ται ε κεί στους φυ λα κι σμέ νους α πό τους υ πεύ θυ νους για τη λει τουρ γί α 
της, ο δη γεί το μπό λια σμα α ναρ χι κών και ποι νι κών κρα του μέ νων να βρει το 
εύ φο ρο έ δα φος για να αν θί σουν τα πρώ τα λου λού δια ε ξέ γερ σης της αν θρώ-
πι νης α ξιο πρέ πειας, α πέ να ντι σ’ έ να ε πί της ου σί ας κα θε στώς ε ξαί ρε σης που 
ε φαρ μό ζε ται ε κεί σε σχέ ση με τις υ πό λοι πες φυ λα κές.

Στην γκι λο τί να του Κο λα στη ρί ου της Κέρ κυ ρας, αρ χι τε κτο νι κό κα τα σκεύ α σμα 
βα σι σμέ νο στην ι δέ α του πα νο πτι σμού που βρί σκει τις ρί ζες της στην Αγ γλί α 
του 19ου αιώ να, σκύ βουν α νυ πε ρά σπι στοι οι κα τά δι κοι. Η υ πο δο χή γί νε ται 
α πό ε ξα γριω μέ νους αν θρω πο φύ λα κες, με ά φθο νους ξυ λο δαρ μούς, α πο μό νω-
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ση, δέ σι μο στον πε ρί φη μο “σταυ ρό” για τους πιο α πεί θαρ χους, ό πως ο Χά ρης 
Τε μπε ρε κί δης, ο Βλάσ σης Ψο φά κης και άλ λοι. Η κα θη με ρι νό τη τα παίρ νει μορ-
φή βα σα νι στη ρί ου κα θώς οι α πα γο ρεύ σεις, το ξύ λο, οι χυ δαιό τη τες και οι 
προ κλή σεις των αν θρω πο φυ λά κων, αλ λά και γε νι κό τε ρα οι συν θή κες ε γκλει-
σμού, δια μορ φώ νουν μια φρι κτή κό λα ση για τους κρα τού με νους. Μι σή ώ ρα 
προ αυ λι σμός, αυ στη ρή ε πι τή ρη ση, α πα γό ρευ ση βι βλί ων, προ σω πι κών ρού χων 
και σχε δόν κά θε εί δους  α ντι κει μέ νων, πει θαρ χι κές τι μω ρί ες κι α πο μό νω ση. 
Α μεί λι κτος ο σω φρο νι σμός στα κά τερ γα της πα σο κι κής δη μο κρα τί ας συν θλί βει 
και ι σο πε δώ νει αν θρώ πι νες ψυ χές. Κι ε κεί εί ναι που η αν θρώ πι νη α ξιο πρέ πεια 
μπρο στά στον δή μιό της ση κώ νει τη ση μαί α της α ντί στα σης, χα ράσ σο ντας τους 
νέ ους δρό μους α γώ να σε μια μα κρά δια δρο μή που φτά νει μέ χρι το σή με ρα.

Ε κεί η ε ξέ γερ ση στο Μα λαν δρί νο το 2007 βρί σκει τις ρί ζες της στην ά νοι ξη της 
23ης Α πρί λη του 1980 στην κα τει λημ μέ νη πτέ ρυ γα της γυ ναι κεί ας φυ λα κής 
Κο ρυ δαλ λού. Ε κεί οι λυ τρω τι κές φλό γες το 1987, που κα τα βρο χθί ζουν ε πι τέ λους 
την κρε α το μη χα νή της Κέρ κυ ρας, ζε σταί νουν εί κο σι χρό νια με τά τα κορ μιά των 
ε ξε γερ μέ νων κρα του μέ νων στις βρο χε ρές και πα γω μέ νες νύ χτες στην τα ρά τσα 
της φυ λα κής Μα λαν δρί νου.

Εί ναι ε κεί να τα μπα ρου το κα πνι σμέ να χρό νια α γώ να με τις αλ λε πάλ λη λες 
φω τιές και κραυ γές των κρα του μέ νων, που δια περ νούν τα τεί χη των φυ λα κών 
και ο πλί ζουν τα χέ ρια των συ ντρό φων της έ νο πλης ορ γά νω σης Ε πα να στα τι κή 
Αλ λη λεγ γύ η στις 19 Φλε βά ρη του 1990, ε κτε λώ ντας τον αρ χι βα σα νι στή ψυ χί α-
τρο των φυ λα κών Κο ρυ δαλ λού Μά ριο Μα ρά το, ε να πο θέ το ντας στην ι στο ρί α 
των α γώ νων τη δι κή τους συν δρο μή για την προ ά σπι ση και προ ώ θη σή τους. 
Και εί ναι οι ί διοι κα πνοί και φω νές στις τα ρά τσες των φυ λα κών του Α πρί λη του 
2007, που α φου γκρά ζο νται οι σύ ντρο φοι της έ νο πλης ο μά δας Πυ ρή νας Α ντάρ-
τι κης Δρά σης και τους πα ρα κι νούν να α να τι νά ξουν τον Ιού νη της ί διας χρο-
νιάς με βόμ βα δέ κα κι λών ση μα ντι κό κομ μά τι της νε ο α να γει ρό με νης φυ λα κής 
Νι γρί τας Σερ ρών.    

Ε κεί, που η ε ξου σί α κι ο κα πι τα λι σμός α φο δεύ ουν ως α πό βλη το έ να κομ μά τι 
του πλε ο νά ζο ντος ερ γα τι κού δυ να μι κού στον α πό πα το του κρά τους, η σύμ φυ ση 
αν θρώ πι νου και πο λι τι κού δια πλέ κε ται βα θιά κι άρ ρη κτα, και μέ σα α πό φρι-
κα λε ό τη τες και καθ’ ό λα α ντιαν θρώ πι νες συν θή κες, αμ φι σβη τεί για α κό μη μια 
φο ρά την πα ντο δυ να μί α τους.

Οι πρω τα γω νι στές του ντο κι μα ντέρ, αλ λά και ό σες/ό σοι α νώ νυ μοι υ πέ φε ραν σ’ 
ε κεί να τα δε σμω τή ρια ψυ χών, εί ναι οι Βρο χο ποιοί. Σύ ντρο φοι/συ ντρό φισ σες, 
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μα κι άν θρω ποι α πλοί, έ μπλε οι α ντι φά σε ων, α μόρ φω τοι και ά γου ροι α κό-
μα πο λι τι κά, αλ λά κα τέ χο ντας πια μια λυσ σώ δη μα νί α να α κου στούν και να 
πά ψουν τα μαρ τύ ρια και οι κα κου χί ες τους, κα τα στρέ φουν και καί νε τα κο λα-
στή ριά τους. Πα λεύ ουν για α ξιο πρέ πεια και ε λευ θε ρί α, δη λώ νο ντας με βρο ντε-
ρή φω νή που η χεί στο πα ρόν και στο μέλ λον για τους νέ ους α γώ νες μέ χρι και 
το γκρέ μι σμα της τε λευ ταί ας φυ λα κής:

                                        ΓΟΥ ΡΟΥ ΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙ ΝΟΥ ΜΕ ΠΟ ΤΕ








