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Επί του πιεστηρίου
Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.
Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη επίθεση του Ισλαμικού Κράτους στη Γαλλία στις 13 Νοεμβρίου, η οποία προκάλεσε τόσο την αναβαθμισμένη εμπλοκή του
γαλλικού κράτους στον πόλεμο της Συρίας, όσο και την κήρυξη της χωράς σε “κατάσταση έκτακτης ανάγκης”. Μετά την επίθεση ολόκληρες πόλεις μετατράπηκαν
σε στρατοκρατούμενες περιοχές, με 120.000 πάνοπλους αστυνομικούς και στρατιώτες 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 περιοχή 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 αεροσκάφους 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 επεξεργασίας 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

4 / ÌÏËÏÔ

“ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ”
ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
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“Θα σκίσουμε τα μνημόνια μέρα μεσημέρι. Το μνημόνιο τελειώνει την πρώτη
μέρα της κυβέρνησης της Αριστεράς.”
Αλέξης Τσίπρας, 11/05/2014
“Η εφαρμογή του μνημονίου είναι μονόδρομος. Το τρίτο μνημόνιο είναι η
μοναδική οδός που μπορεί να φέρει την Ελλάδα σε ανάκαμψη.”
Αλέξης Τσίπρας, 7/09/2015
Δεν ήταν και λίγοι εκείνοι που θεωρ ώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα καθαρό από
το σαραντάχρονο αμαρτωλό βίο του δικομματισμού του έδωσαν την ψήφο
τους στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Η αποστροφή προς τα δύο κόμματα
εξουσίας, και κυρίως απέναντι στην τελευταία ακροδεξιά κυβέρνηση της ΝΔ, η
εμπιστοσύνη στα “αριστερά” χέρια του ΣΥΡΙΖΑ, η εμπέδωση -αν και σε καμία
περίπτωση καθολική- της (αυτ)απάτης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πετύχει φιλολαϊκή δια
χείριση της κρίσης εντός ΕΕ, ο εφησυχασμός που προσέφερε η παρουσία της
αριστερής πλατφόρμας στα πιο συνειδητοποιημένα κομμάτια -εκείνα δηλαδή
που γνώριζαν ότι η έξοδος από την ΕΕ και το ευρώ αποτελούν προϋπόθεση για
την οποιουδήποτε είδους αριστεροσύνη της κυβέρνησης και όχι ύστατη λύσηοδήγησαν μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να θεωρεί τον ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση
ελπίδας και τον Τσίπρα κάτι ως μετεμψύχωση μεταξύ Αντρέα και Αλιέντε, ανά
λογα τις ιδεολογικές καταβολές του καθένα.
Η αλήθεια φαίνεται να είναι πως τουλάχιστον μέχρι τις βουλευτικές εκλογές
στις 17 Ιουνίου του 2012, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε ξαφνικά να κατέχει τη
θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το μέχρι πρότινος κόμμα του 4% όχι
μόνο δεν αποτελούσε επιλογή της εγχώριας και διεθνούς αστικής τάξης, παρά
τον μόνιμο και δηλωμένο ευρωπαϊκό προσανατολισμό του και τις δηλώσεις
υποταγής στον ευρωατλαντικό ιμπεριαλισμό και το ντόπιο κεφάλαιο, αλλά
αντίθετα η εκλογική του επιρροή επιχειρήθηκε να αναχαιτιστεί με τρόπους όχι
και τόσο διαφανείς. Η μαύρη προπαγάνδα από τα μμε καθώς και οι εργοδοτικές
απειλές σε μεγάλους ομίλους και επιχειρήσεις πριν τον επαναληπτικό εκλογικό
γύρο υπήρξαν γεγονότα καταγεγραμμένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και χωρίς να το δικαιούται
καθόλου, αποτέλεσε εκείνη τη χρονική στιγμή το κόμμα που σε μεγάλο βαθμό
συσπείρωσε κοινωνικά κομμάτια που αντέδρασαν και συγκρούστηκαν με τα
μνημόνια, αλλά εν τέλει επέλεξαν το δρόμο της ανάθεσης και του “ριζοσπα
στικού” ρεφορμισμού, ηττημένα από την άγρια καταστολή και την αδυναμία
του ριζοσπαστικού χώρου να οδηγήσει τα πράγματα σε μια κατεύθυνση επα
ναστατική.

6 / ÌÏËÏÔ

Η συριζίτικη μετάλλαξη, που πραγματοποιήθηκε καθ’ όλο το διάστημα της
πρώτης περιόδου της συγκυβέρνησης με τους ΑΝΕΛ, δεν ήταν φυσικά κεραυνός
εν αιθρία. Ήταν η νομοτελειακή και προδιαγεγραμμένη κατάληξη ενός κόμ
ματος που παρά τη ριζοσπαστική του φρασεολογία πάντοτε κρατούσε σταθερό
στον πυρήνα του τον προσανατολισμό της πλήρους υποταγής στο κεφάλαιο και
τον ιμπεριαλισμό. Και για αυτό ακριβώς δεν δίσταζε όσο πιο πολύ πλησίαζε
στην κυβερνητική εξουσία, τόσο περισσότερο να πυκνώνει τα διαπιστευτήρια
στα μελλοντικά του αφεντικά.
Τον Γενάρη του 2013 ο Τσίπρας επισκέφθηκε την Γερμανία και τις ΗΠΑ, “την
κοιλιά του κήτους” όπως είπε ο Ντέιβιντ Λίπτον του ΔΝΤ, με σκοπό: “να απα
λύνει την εικόνα του ταραχοποιού”, σύμφωνα με την Washington Post. Στο
Βερολίνο συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εργασίας Χανς Γιοάχιμ Φούχτελ και
με τον υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Τον ίδιο μήνα επισκέφθηκε
την έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσινγκτον και το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, ενώ πραγματοποίησε ομιλία στο Brookings Institute [1] στη Νέα
Υόρκη, όπου δήλωσε προκλητικά: “Επιτρέψτε μου να το πω αυτό ξεκάθαρα:
ο ΣΥΡΙΖΑ θα κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη”. Στην επίσκεψη στις ΗΠΑ
τον συνόδευαν ο Γ. Σταθάκης, ο Γ. Μηλιός, η Ρ. Δούρου και ο Ν. Παππάς. Τον
Αύγουστο του 2014 ο Τσίπρας επισκέφθηκε το Άγιο Όρος και ζήτησε να μείνει
για λίγο μόνος του ενώπιον της εικόνας “Άξιον Εστί”. Κινούμενος στα όρια της
γραφικότητας δήλωσε: “Οι Αγιορείτες ενσαρκώνουν το σύνθημα των Ζαπατί
στας: Όλα για όλους, τίποτε για μας!”.
Μετά τις ευρωεκ λογές στις 25 Μαΐου του 2014 ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχτηκε σε πρώτο
κόμμα και με την κυβερνητική εξουσία ante portas όφειλε να δώσει πολλές
διαβεβαιώσεις στις εγχώριες και διεθνείς ελίτ. Και παρά τις φωνές του Σαμαρά
που υποστήριζε ότι “εξυπηρετεί τα συμφέροντα των βολεμένων και του λόμπι
της δραχμής”, καθώς και την επιφυλακτική στάση σημαντικού κομματιού της
αστικής τάξης και της ΕΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν κόμμα του ευρωκομμουνισμού, είχε
δώσει όλες τις διαβεβαιώσεις που χρειαζόταν εδώ και χρόνια. Ο ίδιος ο Τσί
πρας ήταν υποψήφιος για την προεδ ρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Κόμμα
Ευρωπαϊκ ής Αριστεράς, ενώ τον Σεπτέμβρη του 2014 συμμετείχε στο Φόρουμ
του ιδρύματος European House - Amprosetti στην Ιταλία. Μαζί με τον πρόεδρο
της Goldman Sachs του Ηνωμένου Βασιλείου, τον πρόεδρο της JP Morgan, τον
πρόεδρο των New York Times, έξι γερουσιαστές των ΗΠΑ, τον Ντάισελμπλουμ,
και πολλά άλλα καθάρματα.
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Εκλογές (25 Γενάρη 2015)
Κι ενώ τα διαπιστευτήρια αυτά δίνονταν χωρίς φειδώ και η πίστη στο “κοινό
μας νόμισμα και την ευρωπαϊκ ή οικογένεια” είχε πάρει στον ΣΥΡΙΖΑ διαστά
σεις επιδημίας, από τις εκλογές του Γενάρη του 2015 δεν έλειψαν οι προκλητικές
παρεμβάσεις, διεθνείς και ντόπιες, εναντίον των “σύγχρονων μπολσεβίκων”
που επιβουλεύονταν την επιτυχημένη πορεία της χώρας προς τις αυτοκτονίες,
την πείνα, την ανεργία. Αντίθετα από ένα καθεστώς υστερίας που υπήρχε σε
μεγάλο τμήμα των αστικών μμε για τους δήθεν κινδύνους για τον ευρωπαϊκό
προσανατολισμό της χώρας, ένας εκπρόσωπος της αστική τάξης, ο Σταύρος
Ψυχάρης, είδε καθαρότερα ποιο ήταν το πραγματικό επίδικο: “Το διακύβευμα
των εκλογών είναι η σχέση μας με την Ευρώπη. Και τα δυο κόμματα που κυρί
ως διεκδικούν την εξουσία επιβεβαιώνουν με κάθε ευκαιρία τον ευρωπαϊκό
προσανατολισμό τους… Η συνεννόηση για μια κοινή πολιτική της μετεκλογικής
Ελλάδας είναι απαραίτητη”. Μια συνεννόηση που εν τέλει ήρθε λίγους μήνες
αργότερα, όταν 222 βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης
ψήφιζαν το τρίτο μνημόνιο…
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, και παρά τον εξαρχής στιγματισμό της από τη συγκυβέρ
νηση με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, δημιούργησε σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας
αισθήματα δικαίωσης, ανακούφισης και ελπίδας. Αισθήματα που άρχισαν να
κλονίζονται από τις πρώτες κι όλας μέρες της διακυβέρνησής του.
Στις 27 Γενάρη του 2015 ορκίστηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η συγκυβέρνηση με
γενικό γραμματέα τον Σπύρο Σαγιά, έναν δικηγόρο επιχειρηματιών και νομικό
σύμβουλο των μνημονιακών κυβερνήσεων για τις αποκρατικοποιήσ εις. Η επί
σημη φυλλάδα της αστικής τάξης Το Βήμα τον περιγράφει χωρίς αναστολές: “Ο
Σπύρος Σαγιάς, έμπειρος νομικός με ένα δικηγορικό γραφείο στον Λυκαβηττό,
έχει μετατραπεί τα τελευταία σαράντα χρόνια σε κομβικό σημείο αναφοράς για
όσους επενδυτές θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην
Ελλάδα. Κατάγεται από την Κέρκυρα, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι,
ομιλεί αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά και έχει κατά καιρούς χαρακτηριστεί ο
“άνθρωπος των ειδικών αποστολών”, με ειδικότητα στις δημόσιες συμβάσεις
και στις αποκρατικοποιήσεις. Παλαιός Ρηγάς, με μια διαδρομή εντυπωσιακή
στη μετέπειτα καριέρα του, προτού καταλήξει “ο απαραίτητος” στον ΣΥΡΙΖΑ.
Από σύμβουλος των υπουργών του ΠΑΣΟΚ στις αρχές της δεκαετίας του ‘90,
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ως νομικός σύμβουλος υπουργών της ΝΔ. Με φιλίες με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ,
όπως π.χ. ο Χρ. Βερελής, ως φιλίες με νεοδημοκράτες όπως ο Δ. Αβραμόπου
λος. Οι πιο πολλοί όμως τον γνωρίζουν ως τον νομικό της αποκρατικοποίησης
του ΟΣΕ, του Ελληνικού, του ΟΛΠ, της παραχώρησης των καζίνων και βεβαίως
ως νομικό της Cosco. Η γνωριμία του με τον Α. Τσίπρα έγινε περίπου πριν από
πέντε χρόνια και αυτή οφείλεται στον Αλέκο Φλαμπουράρη”.
Στις 9 Φλεβάρη, αναφερόμενος στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, ο υπουργός Οικο
νομικών Γ. Βαρουφάκης δήλωσε στη Βουλή: “Σ’ αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα
προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν
στο υπάρχον μνημόνιο, δεσμεύσεις με τις οποίες ως σώφρονες άνθρωποι δεν
έχουμε καμία αντίρρηση, εφόσον βεβαίως το 30%, που κρίνουμε απαράδεκτες,
είτε μπουν σε αναστολή είτε αφαιρεθούν”. Σημείωσε δε, απευθυνόμενους
στους δανειστές, ότι “ούτε θα σκίσουμε το πρόγραμμα ούτε θα ζητήσετε τυφλή
εφαρμογή”.
Στις 18 Φλεβάρη ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Προκόπη
Παυλόπουλο, ο οποίος και υπερψηφίστηκε την ίδια μέρα με 233 ψήφους. Μια
μέρα πριν, ο Α. Τσίπρας δήλωσε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ: “Εί
ναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε σήμερα η ενότητα του λαού μας. Η ενότητα αυτή
πρώτα από όλα στην κοινωνία, αλλά και σε επίπεδο πολιτικό και πολιτειακό. Η
ευρύτερη δυνατή κοινωνική και πολιτική συναίνεση είναι κατά τη γνώμη μου
απαραίτητη προϋπόθεση για να ανταπεξέλθουμε κάθε δυσκολία. Και η επιλογή
του προσώπου του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί, και δεν πρέπει,
να είναι ανεξάρτητη από τη συγκυρία και τις επιτακτικές ανάγκες της”. Είναι
σαφές ότι η συγκυβέρνηση αμέσως μετά το σχηματισμό της ήθελε να εκπέμψει
μήνυμα υποταγής στον δυτικοευρωπαϊκό και αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και να
δώσει όρκο πίστης στην ντόπια αστική τάξη. Η επιλογή ενός στελέχους και επί
χρόνια υπουργού της ΝΔ έστειλε μήνυμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους
για τη δυνατότητα και τη σημασία του “μεγάλου κυβερνητικού συνασπισμού”,
πέρα από ιδεολογικές διαφορές, όσον αφορά την εξυπηρέτηση των συμφερό
ντων του ντόπιου και διεθνούς κεφαλαίου.
Σταθμός, όμως, για τη στροφή του ΣΥΡΙΖΑ στη μνημονιακή realpolitik υπήρξε
η συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, που με θράσος εμφανίστηκε σαν κυβερνητι
κός ελιγμός, αλλά ήταν μια επιλογή ακριβείας που ολοταχώς οδηγούσε στη
σύναψη ενός νέου, αντικοινωνικού εξ ορισμού, μνημονίου. Μια συμφωνία που
αναγνώριζε το χρέος και επικύρωνε την πρόσδεση της χώρας στις μνημονιακές
πολιτικές: “Το περιεχόμενο της συμφωνίας, που διέπεται στο ακέραιο από τις
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οδηγίες των μνημονιακών υποχρεώσεων, δεν αφορά μια ουδέτερη πίστωση
χρόνου μέχρι την τελική συμφωνία τον Ιούνη, αλλά μια ξεκάθαρη επέκταση
της εποπτευόμενης οικονομικής πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων.
Με αυτόν τον τρόπο η ελληνική οικονομία θα παραμείνει δέσμια των εντολών
και των τοποτηρητών της Ευρώπης που θα εξακολουθούν να υπαγορεύουν, με
τη συναίνεση της συγκυβέρνησης, το πλαίσιο της οικονομικής διαχείρισης προς
όφελος της εγχώριας και διεθνούς αστικής τάξης. Έτσι, οι όροι αυτής της ταπει
νωτικής συμφωνίας θα αποτελέσουν το εχέγγυο για την αναπαραγωγή της
θεσμοθετημένης λιτότητας που επιβάλλουν οι δανειακοί κανόνες της ΕΕ, ακυ
ρώνοντας οποιαδήποτε απόπειρα φιλολαϊκής πολιτικής, άρα και το μεγαλύτερο
μέρος του προεκ λογικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δεσμεύσεις που εμπε
ριέχονται στη συμφωνία τελικά σκιαγραφούν την ευθυγράμμιση της συγκυ
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με τις αξιώσεις των πιστωτών, με αποτέλεσμα την
αμετάκλητη κοινωνική λεηλασία στο όνομα της αποπληρωμής του χρέους” [2].
Παράλληλα με τη συμφωνία με την ΕΕ (αλλά και σε άμεση συνάρτηση με
το επίδικο αυτό) και πέρα από την επικοινωνιακή ντρίπλα της “δημιουργι
κής ασάφειας” (όρος η πατρότητα του οποίου ανήκει στον πρώην υπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου),
πρόσθετη βασική επιδίωξ η της κυβέρνησης ήταν να κερδίσει την εύνοια του
αμερικάνικου παράγοντα, με δηλωμένο στόχο “το πέρασμα των απόψεών μας
σε διεθνείς οργανισμούς, όπως το ΔΝΤ και ο οργανισμός Ηνωμένων Εθνών”.
Σε αυτήν την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε πλήθος δηλώσεων και επαφών,
κυρίως του Π. Καμμένου, αλλά και του υπουργού Εξωτερικών Ν. Κοτζιά.
Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε: Από τις ΗΠΑ, όπου βρέθηκε για τους εκεί
εορτασμούς της 25ης Μαρτίου, ο Π. Καμμένος δήλωσε: “Δεν σας κρύβω ότι η
ελληνική κυβέρνηση, από τη στιγμή που θα υπάρξει ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ
στα θέματα της συνεργασίας σε σχέση με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και
πετρελαίου, είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε συνεργασία. Στη συνάντηση
που είχα με την κ.α. Νούλαντ, της είπα ότι θα μας ενδιέφερε μία GtoG (government to government agreement: συνεργασία μεταξύ δύο κυβερνήσεων) με τις
ΗΠΑ , ώστε να υπάρχει συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και
πετρελαίου (...) Είναι αντιληπτό ότι αν προχωρήσουμε σε μια συνεκμετάλλευση
του φυσικού αερ ίου και του πετρελαίου με ποσοστό 70-30, αυτό θα οδηγήσει
σε μια γραμμή χρηματοδότησης που θα μας απαλλάξει από πολλά προβλήμα
τα”. Αναφερόμενος στο σχέδιο Μάρσαλ δήλωσε: “Οι ΗΠΑ, σαν πραγματικός
σύμμαχος, δεν δάνεισαν την Ελλάδα για να πάρουν πίσω τόκους. Στήριξαν την
Ελλάδα για να αναπτυχθεί και να προχωρήσει στον δυτικό ελεύθερο κόσμο. Και
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η Ελλάδα απέδειξε ότι είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ”. Λίγες μέρες
αργότερα η συγκυβέρνηση παραχώρησε με απευθείας ανάθεση και διακρατι
κή συμφωνία στη Lockheed Martin, εταιρεία αμερικάνικων συμφερόντων, τον
εκσυγχρονισμό πέντε αερ οσκαφών ναυτικής συνεργασίας εκτιμώμενου προϋ
πολογισμού 500 εκατ. δολαρίων. Τον Απρίλη ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Κοτζιάς
πραγματοποίησε τετραήμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ, όπου στο τέλος της δήλωσε:
“Έχω την αίσθηση, και από τις συζητήσεις που είχα και με οργανώσεις στη Νέα
Υόρκη -και τις οποίες θα συνεχίσω μέχρι το βράδυ- και από τη συνάντηση που
είχαμε με τις αμερικανοεβραϊκές οργανώσεις εδώ στη Νέα Υόρκη, ότι ενώ η
ατμόσφαιρα στην Αμερική όταν πρωτοφτάσαμε ήταν παράξενη γενικά, όπως
φάνηκε και στην Ουάσιγκτον την Κυριακή, εδώ είναι θετικοί απέναντι στην
Ελλάδα και έχουν πάρει τα μηνύματά μας με εκείνο τον τρόπο που εμείς επι
θυμούσαμε”. Στις 20 Μάη ο Καμμένος συναντήθηκε με την υφυπουργό Άμυνας
των ΗΠΑ Κριστίν Γουόρμουθ και δήλωσε: “Μιλήσαμε για τα θέματα που αφο
ρούν τη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα τα θέματα της τρομοκρατίας και
το ρόλο που θα παίξει η Ελλάδα, το σημαντικό ρόλο που παίζει η Σούδα και η
ναυτική βάση, όπως επίσης και τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια νατοϊκή
αεροπορική βάση, μάλλον οι δραστηριότητες που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή
στην Κρήτη να μεταφερθούν κατόπιν της πρότασης της ελληνικής κυβέρνησης
και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση της πολεμικής αερο
πορίας, στην Κάρπαθο”. Το πρόγραμμα της διήμερης επίσκεψης περιλάμβανε,
ανάμεσα σε άλλα, ακόμα: συνάντηση με την υφυπουργό Εξωτερικών Βικτώρια
Νούλαντ, επίσκεψη στα γραφεία της CIA, των εγκαταστάσεων της Lockheed
Martin και συνάντηση με τον Πρόεδ ρο Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βου
λής.
Η στενή σύνδεση της ελληνικής κυβέρνησης με τον αμερικάνικο παράγοντα
φάνηκε ξεκάθαρα και από το απολογιστικό απόρρητο έγγραφο που συνέταξε
στις 16 Ιούλη ο έλληνας πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Χρή
στο Παναγόπουλο, η αμερικάνικη κυβέρνηση επί πολλούς μήνες έδινε πλήθος
συμβουλών στην ελληνική, με σκοπό τόσο την επίτευξη της συμφωνίας όσο
και τη δημιουργία μιας ευρύτερης συμμαχίας που θα διεμβολίσει την γερμα
νική ηγεμονία στην ΕΕ. Όπως σχολιάζει και η αστική εφημερίδα Καθημερινή,
που έδωσε στη δημοσιότητα το έγγραφο, “προκύπτει με σαφήνεια ότι οι ΗΠΑ
πράγματι είχαν άλλο οικονομικό και γεωπολιτικό δόγμα από τη Γερμανία και
ανησυχούσαν μήπως η πλήρης κυριαρχία του Βερολίνου οδηγούσε ηθελημέ
να ή αθέλητα σε κατάρρευση της Ευρωζώνης, κάτι που είναι αντίθετο με τα
αμερικάνικα συμφέροντα”. Για την αμερικάνικη κυβέρνηση η εμπλοκή υπήρξε
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κεντρική και όχι περιφερειακή πολιτική επιλογή, αφού σε όλη τη διαδικασία
υπήρξε ενεργός συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών του Συμβουλίου Εθνικής
Ασφάλειας των ΗΠΑ, του υπουργείου Οικονομικών και παραγόντων του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ. Όπως αναφέρει ο έλληνας πρέσβης: “η στρατηγική της Ουάσι
γκτον είχε δύο πτυχές: την ανάδειξη της σημασίας του γεωπολιτικού ρόλου της
Ελλάδας και τις συνεχείς αναφορές περί αναπροσαρμογής του χρέους”. Και για
το σκοπό αυτό η αμερικάνικη κυβέρνηση επιστράτευσε μέχρι και τον αναπλη
ρωτή γ.γ. του ΝΑΤΟ. Ο Αλεξάντερ Βέρσμποου, απευθυνόμενος στη γερμανική
κυβέρνηση στις 20 Ιούνη, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για μια πιθανή
έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, η οποία “θα μπορούσε να αποτελέσει
κίνδυνο στον τομέα της ασφάλειας για τη Συμμαχία”.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της έντονης αμερικάνικης εμπλοκής, και ενώ όλα
έδειχναν πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν έτοιμος να υπογράψει την πολυπόθητη συμφωνία
με τους δανειστές, μια συμφωνία που όχι απλώς δεν είχε σχέση με το προεκλο
γικό σκίσιμο των μνημονίων αλλά έκανε και το κατά τα άλλα σοσιαλδημοκρα
τικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης να φαντάζει σαν την Κούβα του Κάστρο, τα
ιμπεριαλιστικά κοράκια της τρόικας χοντραίνουν το παιχνίδι προτείνοντας ένα
ακόμη σκληρότερο μνημόνιο με μέτρα που θα υπερέβαιναν τις κόκκινες γραμ
μές ακόμα κι ενός ήπιας ιδιοσυγκρασίας νεοφιλελεύθερου. Λίγες μέρες προτού
εκπνεύσει το πρόγραμμα γέφυρα, που με περίσσια περηφάνια είχαν πετύχει τα
οικονομικά επιτελεία του ΣΥΡΙΖΑ στις 20 Φλεβάρη, και με τα κάπιταλ κοντρόλ
να καραδοκούν από μέρα σε μέρα, ο εκβιασμός ήταν σαφής. Ένας εκβιασμός
με πολλούς αποδέκτες και πολλά διακυβεύματα, που η ιστορία ενδεχομένως να
κάνει πιο ορατά και σαφή.
Αφήνοντας στην άκρη το ενδεχόμενο μιας στημένης φάρσας στην οποία ο ΣΥΡΙ
ΖΑ αποτέλεσε την εκ των προτέρων εναλλακτική επιλογή της τρόικας ώστε να
περάσει με το αναίμακτο ραβδάκι της σοσιαλδημοκρατίας το τρίτο μνημόνιο
ή να οδηγήσει την Ελλάδα σε μια συντεταγμένη, προσωρινή ή μόνιμη, έξοδο
από την ευρωζώνη -ενδεχόμενο που δεν μπορεί να μπει στο τραπέζι σήμε
ρα χωρίς να παρασυρθούμε στους βάλτους της συνωμοσιολογίας-, αυτό που
φάνηκε από τα γεγονότα εκείνων των ημερών ήταν η πρόθεση της τρόικας να
ρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ διασπώντας τον στο εσωτερικό του και να επιβάλλει στην ήδη
εξαθλιωμένη κοινωνία ακόμη σκληρότερα μέτρα. Το μήνυμα σαφές. Οποιαδή
ποτε κυβέρνηση με οποιοδήποτε πρόγραμμα οφείλει τελικά και τελεσίδικα να
υποταχθεί στις εντολές των αποικιοκρατών δανειστών της. Πόσο μάλλον μια
κατά τα λεγόμενα αριστερή κυβέρνηση που καμωνόταν ότι θα αλλάξει τους
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συσχετισμούς στην ΕΕ, καταγγέλλοντας τα αντιλαϊκά και αντικοινωνικά μέτρα
που “ακραίες νεοφιλελεύθερες δυνάμεις επιβάλλουν στους φτωχούς λαούς του
νότου”.
Δημοψήφισμα (5 Ιούλη 2015)
Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, η προκήρυξη του δημοψηφίσματος, δεν έπεσε από τον
ουρανό. Ο ίδιος ο Τσίπρας σε συνεντεύξεις του το ανέφερε σαν ενδεχόμενο,
παρόλο που από τότε φρόντιζε να το υποβιβάζει σαν ακραίο υποθετικό σενά
ριο. Και ακριβώς εξαιτίας αυτού του υποβιβασμού το δημοψήφισμα φάνταζε
ως λύση που θα έβρισκε τα όριά της σε τηλεοπτικούς λεονταρισμούς και κου
τσαβακίστικες απειλές. Νοοτροπία που ο ΣΥΡΙΖΑ όντως κουβαλούσε και επιβε
βαιώθηκε στη διαχείριση του αποτελέσματός του.
Με χειρουργική διγλωσσία ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα ως κίνη
ση ηρωική και περήφανη, με τις μεγαλοστομίες του ίδιου του πρωθυπουργού
που απήγγειλε με περίσσιο θράσος τους στίχους του Κάλβου “θέλει αρετή και
τόλμη η ελευθερία”, ενώ την ίδια ώρα έθετε εκ των προτέρων τους όρους ναρ
κοθέτησης της λαϊκής εντολής, χρησιμοποιώντας την ως “διαπραγματευτικό
χαρτί” μια ευνοϊκότερης συμφωνίας, που αν ερχότανε πριν την 5η Ιούλη: “Δεν
είμαστε τρελοί, θα αποσύρουμε το δημοψήφισμα” (δια στόματος Κατρούγκα
λου).
Η επιχείρηση μεταστροφής του αποτελέσματος ξεκίνησε αμέσως μετά τη νίκη
του λαϊκού ΟΧΙ, την ίδια μέρα του δημοψηφίσματος, αφού χρόνος δεν υπήρχε
μιας και το κρίσιμο eurogroup πλησίαζε. “Το σημερινό δημοψήφισμα δεν έχει
νικητές και ηττημένους. Αποτελεί μια μεγάλη νίκη από μόνο του. Σήμερα, όλες
και όλοι μαζί, γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία”,
δήλωσε ο Α. Τσίπρας και συνέχισε: “Τούτη την ώρα, ο τόπος χρειάζεται περισ
σότερο από ποτέ ενότητα και συνοχή, ομοψυχία και ειλικρινή συνεννόηση προ
κειμένου να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Αμέσως μετά θα επικοινωνήσω με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα του ζητήσω αύριο το πρωί τη Σύγκληση του
Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, προκειμένου να ενημερώσω για τις άμεσες
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, αλλά και να ακούσω τις δικές τους προτάσεις”.
Ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, στο οποίο καλέστηκε και η ναζιστική ΧΡΥ
ΣΗ ΑΥΓΗ, και επιβεβαίωσ ε, με εξαίρεση το ΚΚΕ, τον ευρωατλαντικό προσα
νατολισμό της χώρας. Ταύτιση που αποτυπώθηκε στη δήλωση του Α. Τσίπρα
μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής των ηγετών των χωρών της Ευρωζώνης
στις Βρυξέλλες στις 8 Ιούλη: “Η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε σήμερα, τόσο
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στο Eurogroup όσο και στη Σύνοδο των ηγετών της Ευρωζώνης, τις ελληνικές
προτάσεις, έτσι όπως διαμορφώθηκαν ως εθνική στρατηγική από το χθεσινό
Συμβούλιο των πολιτικών Αρχηγών”.
Παρ’ ότι το ΟΧΙ υπήρξε από τα πριν ναρκοθετημένο από την κυβέρνηση, η
Ευρωπαϊκή Ένωση δυσανασχέτησε φανερά από την κήρυξη του δημοψηφίσμα
τος, με τον πρόεδ ρο της Κομισιόν Γιουνκέρ να δηλώνει: “Ένα ΟΧΙ στο δημοψή
φισμα θα σήμαινε ότι η Ελλάδα λέει ΟΧΙ στην Ευρώπη”, και να καταγγέλλει
ευθέως το παπατζιλίκι και τις μανούβρες του ΣΥΡΙΖΑ: “Την Παρασκευή για άλλη
μια φορά ήμασταν αποφασισμένοι ετοιμάζοντας τη συμφωνία. Αυτή έσπασε με
την απόφαση για δημοψήφισμα και την απόφαση να γίνει μια εκστρατεία για
το ΟΧΙ. Να θέσει μια δημοκρατία εναντίον δεκαοχτώ. Αυτό δεν βοηθάει κανέ
ναν ευρωπαίο πολίτη κανέναν έλληνα πολίτη. Θα πρέπει, όμως, οι Έλληνες να
ξέρουν ξεκάθαρα τι διακυβεύετ αι την επόμενη Κυριακή”. Στην ταύτιση του ΟΧΙ
με την παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη προχώρησε και η γερμανίδα
καγκελάριος Μέρκελ: “Το δημοψήφισμα πρέπει να είναι σαφές, αφορά το αν η
Ελλάδα θέλει ή όχι να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Αν ο ελληνικός λαός ψηφί
σει ΟΧΙ, τότε θα πρόκειται για απόφαση κατά της παραμονής της Ελλάδας στο
ευρώ. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να διατηρηθεί η Ευρωζώνη σταθερή,
ανεξαρτήτως του τι θα πράξει η Ελλάδα”.
Η εγχώρια ελίτ και το παλιό και νέο πολιτικό της προσωπικό, σύσσωμη η αστι
κή τάξη και οι ντουντούκες της, τα μμε, κι ένας συρφετός αποτελούμενος από
πανεπιστημιακούς, ανώτερους και ανώτατους στρατιωτικούς και καλλιτέχνες,
όπως η Ντενίση, ο Ρουβάς, η Κορομηλά και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, συντάχθη
καν με φανατισμό στο πλευρό του ΝΑΙ, δίνοντας υπαρξιακή διάσταση στο ερώ
τημα του δημοψηφίσματος. Κάτι απολύτως φυσιολογικό μιας και το ελληνικό
κεφάλαιο έχει ταυτίσει πλήρως τα συμφέροντά του με την πολιτική οργανικής
σύνδεσης με την ΕΕ. Οι νεοδοσίλογοι τραπεζοτσολιάδες φτάσανε μέχρι και στο
σημείο να δημιουργήσουν κίνημα δρόμου, τους “Μένουμε Ευρώπη”, για να
υπερασπιστούν τον “ευρωπαϊκ ό προσανατολισμό της χώρας”. Εδώ αξίζει να
σημειωθεί πως το ευρύτερο πλαίσο τέτοιου είδους “κινημάτων” (όπως ήταν τα
κάθε είδους “Μαϊν τάν” και οι λεγόμενες “πορτοκαλί επαναστάσεις”), δεν αφο
ρούν αποκλειστικά τη φασιστική βία. Αυτή είναι δευτερογενής και προκύπτει
μονάχα αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εργαλειακά. Το βασικό κοινό χαρακτη
ριστικό τους είναι το αίτημα πρόσδεσης με τον ευρωατλαντικό ιμπεριαλισμό,
το οποίο συσκοτίζεται πίσω από μια φιλοδυτική ψευτοδημοκρατική ρητορεία.
Στην Ουκρανία για παράδειγμα το κίνημα του Μαϊντάν το 2004 υπήρξε κατά
κύριο λόγο ένα μαζικό “ειρηνικό” κίνημα που στηρίχθηκε από τη Δύση και
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τους ουκρανούς ολιγάρχες. Το ίδιο συνέβη και στην αρχική περίοδο του δεύτε
ρου Μαϊν τάν, δέκα χρόνια αργότερα. Η φασιστική βία επιστρατεύθηκε όταν ο
Γιανουκόβιτς επέμεινε στην πεισματική του άρνηση να εγκαταλείψει το θώκο
του και κορυφώθηκε όταν αποπειράθηκε να καταστείλει την αντιπολίτευση.
Τηρουμένων των αναλογιών, το “Μένουμε Ευρώπη” θα μπορούσε να γίνει
το πρόπλασμα μιας αντίστοιχης διαδικασίας, εάν η αστική τάξη αισθάνονταν
μια πραγματική απειλή για τον κεντρικό φιλοΕΕ προσανατολισμό της. Είναι
απόλυτα ενδεικτική άλλωστε και η απειλή του αρχηγού της Νέας Δημοκρατί
ας Βαγγέλη Μεϊμαράκη ανήμερα 5ης Ιουλίου: “Εάν δεν έρθει η συμφωνία την
Τετάρτη, θα παρέμβουν οι δυνάμεις της αστικής τάξης, θα απαντήσουμε πολύ
διαφορετικά οι πολίτες της δημιουργίας”. Και επιπλέον, η φιλοΕΕ στροφή της
Χρυσής Αυγής είναι ενδεικτική για τον ενδεχόμενο ρόλο που θα παίξει το ναζι
στικό μόρφωμα σε πιο οριακές καταστάσεις [3].
Το σκηνικό της άγριας προπαγάνδας υπέρ του ΝΑΙ που στήθηκε καθ’ όλη τη
βδομάδα του δημοψηφίσματος παραβίασε εξόφθαλμα -αν όχι τα όρια του
διαφωτισμού- σίγουρα όμως τα όρια της κοινής λογικής χιλιάδων ανθρώπων
που αποφάσισαν όχι απλά να την αμφισβητήσουν, αλλά και να τη φτύσουν
κατάμουτρα. Κι αυτό ακριβώς είναι το σημείο που δίνει μεγάλη αξία στο δημο
ψήφισμα και ακόμα μεγαλύτερη στο αποτέλεσμά του. Το γεγονός δηλαδή ότι
η κοινωνία, και σε συντριπτικό βαθμό τα προλεταριακά της στρώματα, με το
πιστόλι στον κρόταφο, με σύσσωμους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να επιβάλ
λουν τη θετική ψήφο απειλώντας με πείνα και καταστροφή σε περίπτωση ανυ
πακοής, με τις τράπεζες κλειστές και τα αστικά μμε επί εικοσιτετράωρης βάσης
να απαγγέλλουν την Αποκάλυψη του Ιωάννη σε τεχνοκρατική μετάφραση, με
όλες αυτές τις θηλιές να κρέμονται επίσημες και απειλητικές, οι εργαζόμενοι,
οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι προλετάριοι, αυτοί που βίωσαν την απόλυτη λεη
λασία και εξαθλίωση σε αυτά τα πέντε χρόνια της κρίσης βγήκαν μπροστά,
έκαναν ένα βήμα. Όχι μέσω της ψήφου και της ανάθεσης. Το αύριο παραήτ αν
αβέβαιο, πιο αβέβαιο από κάθε άλλη φορά, καθώς το ενδεχόμενο της εξόδου,
μιας εξόδου με ανυπολόγιστες συνέπειες, παρουσιαζόταν ως αρκετά πιθανό.
Το ζητούμενο, και οπωσδήποτε κάπου εδώ βρίσκεται και ο βαθύτερος λόγος
που όλο το κίνημα θα έπρεπε να είχε δώσει πολλές δυνάμεις στην υπόθεση του
δημοψηφίσματος, είναι πως ο κόσμος βάδιζε με θέληση και συνείδηση προς
αυτή την αβεβαιότητα. Γνωρίζοντας στο πετσί του τι σημαίνει ΝΑΙ στα μέτρα,
γύρισε την πλάτη, βρήκε το θάρρος να κινηθεί ενάντια στο μαύρο μέτωπο του
νεοφιλελευθερισμού, τις εντολές του Σόιμπλε και της Λαγκάρντ, τις υστερίες
του Μπογδάνου και της Σαράφογλου. Ενάντια στις απειλές της εργοδοσίας, τις
διαθεσιμότητες, τις απολύσεις. Ένας κόσμος που γνώριζε ότι με την επιλογή του
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την επόμενη μέρα “η στρόφιγγα κλείνει”, “κρίνεται το grexit”, “στα χέρια των
ελλήνων βρίσκεται η τύχη της ευρωζώνης” και αποφασίζει να στηρίξει το ΟΧΙ
είναι, αν μη τι άλλο, ένας κόσμος που βάδιζε χωρίς εγγυήσεις προς το αβέβαιο
ΟΧΙ, έφτυνε όμως και ξερίζωνε το ΝΑΙ. Με κάθε ενδεχόμενο κόστος. Και αυτά
τα “αχαρτογράφητα νερά” πάντοτε είναι η πρώτη ύλη της επανάστασης. Είναι
η αναγκαία, αλλά μη ικανή συνθήκη…
Σώμα μηνύματος
Η ευθύνη λοιπόν του κινήματος δεν θα μπορούσε να εντοπιστεί στο ότι λέρωσε
τα χέρια του σε μια διαδικασία αστικοδημοκρατικής προέλευσης, ούτε ότι είχε
-σε ένα διακηρυκτικό έστω επίπεδο- “κοινή” πρόταση με την κυβέρνηση. Τα
κομμάτια του κινήματος που μπήκαν με όλη τους την ορμή στην υπόθεση του
δημοψηφίσματος δεν είχαν καμία ψευδαίσθηση για την αντικειμενική ανικα
νότητα του ΣΥΡΙΖΑ -είτε ως κόμμα της ρεφορμιστικής αριστεράς για τους πιο
επιεικείς είτε της ιστορικά προδοτικής σοσιαλδημοκρατίας για τους αυστηρότε
ρους είτε και τα δύο για τους πιο αντικειμενικούς- να χειριστεί το αποτέλεσμα
του δημοψηφίσματος προς μια ριζοσπαστική κατεύθυνση. Ήταν σαφές, τόσο
από τις ιδεολογικές καταβολές του ΣΥΡΙΖΑ -τις άμεσα συνυφασμένες με την ΕΕ
και την ευρωζώνη- όσο και από την ολοφάνερη απουσία οποιουδήποτε πολι
τικού και υλικού σχεδίου για μια απόφαση ρήξης, ότι η ερμηνεία του ενδεχό
μενου ΟΧΙ ως “ένα ακόμη διαπραγματευτικό χαρτί για το κλείσιμο συμφωνίας
εντός 48 ωρών” θα ήταν η πιο πιθανή. Ενισχύοντας την πεποίθηση ότι οποια
δήποτε άλλη εξέλιξη θα ήταν συνέπεια της αυταρχικότητας των δανειστών και
όχι του ριζοσπαστισμού της κυβέρνησης. Το μεγάλο στοίχημα του ανατρεπτικού
κινήματος, που έδωσε το συγκρουσιακό παρόν τη μέρα της ψήφισης των προ
απαιτούμενων του τρίτου μνημονίου επιχειρώντας να απονομιμοποιήσει όπως
πριν πέντε, τέσσερα, τρία χρόνια οποιαδήποτε κυβέρνηση οδηγεί σε σφαγή
τα φτωχά κοινωνικά στρώματα, ήταν να συσπειρώσει γύρω από το ΟΧΙ όλους
εκείνους που η ταξική τους θέση και συνείδηση τους έφερνε αντιμέτωπους
με τα μέτρα της τρόικ ας, επιχειρώντας να βάλει σε μια συγκυρία ευνοϊκή το
ζήτημα της κατάργησης των μνημονίων και της εξόδου από την ΕΕ ως στόχους
που θα οδηγήσουν στην ταξική χειραφέτηση, την κοινωνική επανάσταση. Ένα
στοίχημα που παραμένει ανοιχτό.
Το δημοψήφισμα υπήρξε ιστορική ευκαιρία καθώς σχηματοποιούσε τις προ
ϋποθέσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για μεγάλες τομές, ιστορικές μετα
βολές. Η διαμόρφωση σαφών στρατοπέδων με ταξικά κριτήρια -από τη μια η
Κηφισιά (64% υπέρ του ΝΑΙ) από την άλλη το Πέραμα (76% υπέρ του ΟΧΙ), από
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τη μια οι γελοίοι νεοφιλελεύθεροι από την άλλη ο κόσμος του αγώνα- αποτελεί
συνθήκη κρίσιμη και η ευθύνη του κινήματος να τη στρέψει προς ριζοσπαστικές
-και ενδεχομένως επαναστατικές- κατευθύνσεις είναι καθοριστική. Χρέος των
επαναστατών είναι να κατανοήσουν τον λαϊκό παλμό, έξω από περίκλειστες
και ελιτίστικες λογικές “καθαρότητας” και σεχταρισμού. Ο κόσμος του ΟΧΙ με
την ψήφο του επιχείρησε να υπερασπίσει, έστω και ενστικτωδώς, τα ταξικά του
συμφέροντα, που εκφράζονται με τον τερματισμό των πολιτικών λιτότητας και
είναι σε άμεση σχέση με την έξοδο από την ΕΕ και την ευρωζώνη, μηχανισμών
που φανερώθηκαν στις πραγματικές τους διαστάσεις. Αποδοκίμασε με σαφή
νεια τις ακραία αντικοινωνικές και αντιεργατικές πολιτικές κάθε μνημονίου.
Κι αυτό το λαϊκό ΟΧΙ θα έπρεπε να περιφρουρηθεί από ένα ανταγωνιστικό
κίνημα που αναλώθηκε στις μικροπρεπείς έριδες και την εσωστρέφεια, πράγ
μα που είχε και τη δική του συμβολή στην πραξικοπηματική του εκτροπή από
τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, μια μόλις βδομάδα μετά τη θριαμβευτική του
επικράτηση.
Κι ενώ λοιπόν το “πραγματικά τελευταίο” eurogroup είχε πάρει διαστάσεις
θρίλερ με το grexit να επανέρχεται ανά δεκάλεπτο “σε μια είδηση της τελευ
ταίας στιγμής” και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας να φαντάζει ταινία
επιστημονικής φαντασίας με έδρα το Λουξεμβούργο, εγένετο φως. Ο Τσίπρας
ενηλικιώθηκε, οι Ευρωπαίοι στρογγυλοκάθισαν και η συμφωνία έφτασε στην
ελληνική βουλή. Η διαχείριση του δημοψηφίσματος από τον ΣΥΡΙΖΑ -η ξεδιά
ντροπη μετατροπή του ΟΧΙ σε ΝΑΙ γεγονός που αν είχε συμβεί το 1974 θα έπρε
πε ακόμη να υπακούμε στους Γλίξμπουργκ- οδήγησε στην ψήφιση ενός ακόμη
μνημονίου και την περαιτέρω καταπάτηση εργατικών και κοινωνικών κεκτη
μένων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, που αρχικά επιχείρησε να καταγγείλει τη συμφωνία ως προϊόν εκβια
σμού προκειμένου να σώσει ό,τι μπορούσε από τη χαμένη τιμή της “πρώτη
φορά αριστεράς”, με ταχύτητα τρομαχτική προσαρμόστηκε στο νέο μνημονια
κό κοστούμι. Χωρίς να κρατάει ούτε τα προσχήματα, έφτασε να υπερασπίζεται
το τρίτο μνημόνιο που πέρασε χάρη στις ψήφους των μέχρι χθες “προδοτών”
της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού. Υιοθετώντας καρμπόν τη ρητορεία των
προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων έκανε λόγο για “στάση ευθύνης
μπροστά στην επερχόμενη καταστροφή”, ενώ δεν δίστασε να επανασυστηθεί
ως η μόνη δύναμη που μπορεί να διαχειριστεί φιλολαϊκά το αντιλαϊκό μνημό
νιο που η ίδια έφερε, με ένα “παράλληλο προοδευτικό πρόγραμμα”. Κάπως
έτσι, θα τρέχουν δυο προγράμματα ταυτόχρονα: ένα αντιλαϊκό υφεσιακό κι ένα
φιλολαϊκό και αναπτυξιακό: “Θα διαψεύσουμε τις Κασσάνδρες και θα είναι στο
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χέρι μας να δημιουργήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας μακράς δια
δικασίας ανάκαμψης, ανάταξης και ανοικοδόμησης της χώρας” (Α. Τσίπρας).
Η μνημονιακή μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ
Η ωμή παραβίαση της λαϊκής εντολής του δημοψηφίσματος με την κατάπτυ
στη συμφωνία υποταγής της 13ης Ιούλη δεν ήταν φυσικά κεραυνός εν αιθρία.
Ήταν η νομοτελειακή κίνηση της στρατηγικής επιλογής της πρόσδεσης με τον
ευρωατλαντικό ιμπεριαλισμό, που τόσο πιστά και ευσυνείδητα υπηρέτησε η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Οι διαπραγματευτικές μανούβρες και οι καθυ
στερήσεις δεν αλλάζουν στο παραμικρό αυτό το γεγονός, κάτι που είχε γίνει
ήδη ολοφάνερο (και με τη συγκατάβαση της “αντιμνημονιακής” συνιστώσας
Λαφαζάνη, Κωνσταντοπούλου κλπ) με την υπογραφή της συμφωνίας στο eurogroup στις 20 Φλεβάρη. Μιας συμφωνίας που μόλις σε λιγότερο από ένα μήνα
κουρέλιαζε το περιβόητο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και προλείανε το έδα
φος για την υπογραφή ενός τρίτου μνημονίου.
Η συμφωνία της 20ης Φλεβάρη ήταν η οριστική ταφόπλακα και για τον τελευ
ταίο αφελή που ονειρευόταν πως θα μπορούσε μια αριστερή κυβέρνηση να
μεταβάλει τους εσωτερικούς συσχετισμούς εντός της ΕΕ και να την οδηγήσει
προς μια φιλολαϊκ ή κατεύθυνση. Το περιβόητο “this is a coup” ανταποκρίνεται
στην αλήθεια, μόνο που δεν ήταν οι κακοί γερμανοί που έκαναν το πραξικό
πημα, όπως θέλει η ανάγνωση των εναλλακτικών ευρωπαϊστών, που θυματο
ποιεί την ελληνική κυβέρνηση. Ήταν η ίδια η ελληνική κυβέρνηση που παρα
βιάζοντας την ξεκάθαρη λαϊκ ή εντολή ενάντια στη λιτότητα προχώρησε στη
“χαρακτηριστική ευρωπαϊκ ή διευθέτηση”, όπως κομψά το έθεσε ο πρόεδρος
της Κομισιόν Ζαν Κλωντ Γιούνκερ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποκρίνεται (ή είναι αδιόρθωτα
αφελής) όταν ρίχνει τις ευθύνες της υπογραφής μνημονίου σε μια “ασύμμε
τρη διαπραγμάτευση” και έναν απλό δυσμενή συσχετισμό δυνάμεων εντός της
ευρωζώνης. Και υποκρίνεται διπλά όταν στο σχέδιο κυβερνητικού προγράμμα
τος, που δημοσίευσε τον Αύγουστο του 2015, ταύτιζε την “αδύνατη απόδραση”
από τον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων στην ΕΕ με απόδραση από την πραγμα
τικότητα. Η μοναδική απόδραση από την πραγματικότητα είναι η (αυτ)απάτη
πως ένας ιμπεριαλιστικός μηχανισμός σαν την ΕΕ, που οικοδομήθηκε και βάσι
σε ολόκληρη την αρχιτεκτονική του πάνω στον ειδικό σκοπό της εξυπηρέτησης
του κεφαλαίου, είναι δυνατόν να μεταβληθεί σε φιλολαϊκό παράδεισο μέσα
από μια εκλογική αλλαγή των συσχετισμών και από διαπραγματεύσεις που
δημιουργούν φαντασιακά ρήγματα στο εσωτερικό των ευρωπαίων Σοσιαλδη
μοκρατών και Πρασίνων. Και η υπογραφή του επονείδιστου μνημονίου δείχνει
και τα φυσικά όρια αυτής της (αυτ)απάτης...
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Και το κρεσέντο υποκρισίας και οπορτουνισμού γίνεται ολοφάνερο με τα ίδια
τα υπογραφέντα στο μνημόνιο: “Για την επιτυχία απαιτείται ο ενστερνισμός του
προγράμματος μεταρρυθμίσεων από τις ελληνικές αρχές. Επομένως, η κυβέρ
νηση είναι έτοιμη να λάβει οποιαδήποτε μέτρα ενδέχεται να κριθούν κατάλ
ληλα για το σκοπό αυτό, καθώς οι περιστάσεις μεταβάλλονται. Η κυβέρνηση
δεσμεύεται να διαβουλεύεται και να συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
την ΕΚΤ και το ΔΝΤ για όλες τις ενέργειες που αφορούν την επίτευξη των στό
χων του μνημονίου συνεννόησης, πριν από την οριστικοποίηση και τη νομική
έγκρισή τους”. Και αλλού: “Κάθε, νομοθετικό ή άλλο, μέτρο που λαμβάνεται
κατά τη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος, το οποίο ενδέχεται να έχει
αντίκτυπο στις τραπεζικές συναλλαγές, τη φερεγγυότητα, τη ρευστότητα, την
ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων κλπ, θα πρέπει να λαμβάνεται σε στε
νή διαβούλευση με την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και, κατά περίπτωση, τον ESM”.
Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, λοιπόν, η “αντιμνημονιακή” συγκυβέρνηση ΣΥΡΙ
ΖΑ - ΑΝΕΛ υπέγραψε τη δανειακή σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), σαν οριστικό επιστέγασμα των
συμφωνιών της 20ης Φλεβάρη και 13ης Ιούλη. Το συνολικό ύψος του δανεισμού
θα ανέλθει στα 86 δις περίπου, από τα οποία τα 25 δις θα κατευθυνθούν προς
τις τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίησή τους. Η πρώτη δόση θα είναι 25 δις,
τα οποία κατανέμονται ως εξής:
- 10 δις, με τη μορφή κατατεθειμένων σε ειδικό λογαριασμό στο Λουξεμβούρ
γο ομολόγων του EFSF, θα χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών.
- 12 δις θα εξοφλήσουν δανειακές υποχρεώσεις προς την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. (Την
επόμενη κιόλας μέρα, στις 20 Αυγούστου, η Ελλάδα εξόφλησε ομόλογο 3,4 δις
προς την ΕΚΤ.)
- 1 δις θα διατεθεί για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες.
Το τρίτο μνημόνιο λειτουργεί σωρευτικά με τα δύο προηγούμενα, σε μια πλή
ρη αντεργατική αντιλαϊκή κατεύθυνση βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής,
κινούμενο πάνω στο γνωστό νεοφιλελεύθερο τετράπτυχο: χρηματοπιστωτική
σταθερότητα, δημοσιονομική βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα της οικονομί
ας, εκσυγχρονισμός του κράτους. Τα μέτρα σε ετήσια βάση υπολογίζονται σε
4 δις. Οι όροι του δανεισμού θα επικαιροποιούνται κάθε τρεις μήνες, αφήνο
ντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα μεγαλύτερης σκλήρυνσης του μνημονίου.
Επιπλέον, η κυβέρνηση δεσμεύετ αι προς τους δανειστές να θεσπίσει επιπλέον
“αξιόπιστα διαρθρωτικά μέτρα”, ύψους 0,75% επί του ΑΕΠ που θα τεθούν σε
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εφαρμογή από το 2017 και 0,25% επί του ΑΕΠ για το 2018. Αν υπερκαλυφθούν
οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα 2/3 του ποσού υπέρβασης θα
διατίθεται για την αποπληρωμή του κρατικού χρέους και των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων. Δημιουργείται, επίσης, το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολι
τικής, ένας αυτόματος μηχανισμός αποτροπής πρωτογενών ελλειμμάτων με
στόχο την κάλυψη κάθε απόκλισης στον κρατικό προϋπολογισμό μέσω επιπλέ
ον περικοπών δαπανών ή μέσω της ενίσχυσης των εσόδων. Θωρακίζονται,
έτσι, τα πρωτογενή πλεονάσματα που επιβάλλονται μέσα από την εφαρμογή
αντιλαϊκών πολιτικών, εφόσον κάθε φορά που παρουσιάζεται απόκλιση στους
δημοσιονομικούς στόχους, θα εφαρμόζονται νέα μέτρα.
Τα βασικότερα από τα μέτρα του νέου μνημονίου για ακόμα μια φορά στρέφο
νται ευθέως εναντίον του εργαζόμενου λαού και των φτωχότερων κοινωνικών
στρωμάτων. Ορισμένα εξ αυτών είναι:
- Αύξηση του ΦΠΑ σε μεγάλο όγκο εμπορευμάτων και υπηρεσιών, όπως σε
βασικά είδη τροφής και διαβίωσης, στα εισιτήρια των ΜΜΜ, τα φροντιστήρια,
μέχρι και τις κηδείες! Η αύξηση του ΦΠΑ θα επιφέρει αλυσιδωτή αύξηση των
τιμών και έμμεση μείωση του πραγματικού εισοδήματος, κυρίως στα πιο φτω
χά κοινωνικά στρώματα.
- Μείωση κατώτατης σύνταξης από τα 486 ευρώ στα 392 ευρώ. Αύξηση του
ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια (από τα 65) και αύξηση του
πέναλτι για τις πρόωρ ες συντάξεις. Από το 2023 η πλήρης σύνταξη στα 62 θα
προϋπ οθέτει 40 χρόνια ασφάλισης, ενώ προβλέπεται και μείωση των συντάξε
ων ακόμα και για όσους έχουν θεμελιωμένα δικαιώματα. Με το νέο μνημόνιο
προωθείται το ανταποδοτικό μοντέλο ασφάλισης, ενώ περικόπτονται δραστικά
οι κρατικές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης.
- Αύξηση από 1η Ιουλίου του 2015 των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης από
4% σε 6% στις κύριες και από 0% σε 6% στις επικουρικές συντάξεις. Οι παρα
κρατήσεις αυτές ψαλιδίζουν ακόμα περισσότερο τις συντάξεις. Ταυτόχρονα, η
ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία οδηγεί νομοτελειακά και
στην περεταίρω μείωση των επικουρικών συντάξεων, η οποία θα αμβλυνθεί
κάπως από την ενοποίηση των ταμείων.
- Περικοπές προνοιακών επιδομάτων ύψους 900 εκατ. ετησίως και σταδια
κή κατάργηση του ΕΚΑΣ από τον Μάρτη του 2016. Ταυτόχρονη διατήρηση και
μονιμοποίηση του ΕΝΦΙΑ, απ’ όπου υπολογίζονται να εισπράττονται 2,65 δις το
χρόνο, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.
- Σταδιακός διπλασιασμός στο 26% του φόρου εισοδήματος στους αγρότες από
το πρώτο ευρώ και σταδιακή αύξηση μέχρι τον Οκτώβρη του 2016 του ειδικού
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φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο από τα 66 ευρώ ανά χιλιόλιτρο στα 330 ευρώ
ανά χιλιόλιτρο. Με τα μέτρα αυτά ουσιαστικά πετιούνται έξω από την παρα
γωγή οι φτωχότεροι αγρότες, ώστε να επιταχυνθεί η συγκεντροποίηση της
αγροτικής εκμετάλλευσης, με διακηρυγμένο στόχο την “ανταγωνιστικότητα
της γεωργίας”.
- Μονιμοποίηση και ενσωμάτωση στο φόρο εισοδήματος της λεγόμενης
“εισφοράς αλληλεγγύης”. Η νέα ισχύουσα κλίμακα θα είναι: 0,7% επί του εισο
δήματος για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 ως 20.000 ευρώ, 1,4% για
εισόδημα από 20.001 ως 30.000 ευρώ, 2% για εισόδημα από 30.001 ως 50.000
ευρώ, 4% για εισόδημα από 50.001 ως 100.000 ευρώ, 6% για εισόδημα από
100.001 ως 500.000 ευρώ και 8% για εισόδημα άνω των 500.001 ευρώ. Φυσικά,
παρά τον αυξημένο συντελεστή για τα ανώτερα εισοδήματα, διαφορετικό ειδι
κό βάρος έχει η φορολόγηση ενός μικρού εισοδήματος: διαφορετικό αναλογικό
βάρος έχουν για έναν εργαζόμενο τα 84 ευρώ του χαρατσιού που προστίθε
ται σωρευτικά μαζί με άλλα αντιλαϊκ ά μέτρα, σε σχέση με τα ψίχουλα που θα
δώσει ένας πλουτοκράτης.
- Τροποποίηση της κλίμακας φορολόγησης μισθωτών και συνταξιούχων και
κατάργηση των τελευταίων φοροελαφρύνσεων για τα φτωχότερα κοινωνικά
στρώματα, ενώ από το χειμώνα του 2015 μειώνεται στο μισό η δαπάνη για το
επίδομα θέρμανσης.
- Μείωση του ακατάσχετου ορίου (στα 1000 ευρώ από τα 1.500 ευρώ που ισχύ
ει μέχρι σήμερα) για ληξιπρόθεσμα χρέη προς εφορία. Επιτρέπεται πλέον η
κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων πάνω από
1000 ευρώ. Ως τα 1500 ευρώ θα κατάσχεται μέχρι και το ήμισυ του ποσού, ενώ
από 1500 ευρώ και πάνω θα κατάσχεται μέχρι και το σύνολο. Για τις τραπεζι
κές καταθέσεις το ακατάσχετο μειώνεται στα 1250 ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα.
- Δημιουργία ευνοϊκότερου νομικού εδάφους για την επιτάχυνση των πλειστη
ριασμών ακινήτων. Με την αναθεώρ ηση του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών,
σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής δανείου πάνω από 30 ημερολογια
κές ημέρες ο δανειολήπτης θα λαμβάνει την πρώτη ειδοποίηση για να γίνει
“συνεργάσιμος” εντός 15 ημερών. Αν ο δανειολήπτης δε φανεί “συνεργάσιμος”
με την τράπεζα, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για τον πλειστηριασμό ακόμα και της
πρώτης κατοικίας.
- Αύξηση στο 5% (από 3%) του επιτοκίου αποπληρωμής για τη ρύθμιση μέχρι
100 δόσεις για τις οφειλές προς την εφορία ύψους πάνω από 5.000 ευρώ.
- Αύξηση του φόρου στις ατομικές επιχειρήσεις στο 29% από 26% και αύξη
ση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο σύνολο του ποσού. Για φέτος ως
μεταβατικό μέτρο η προκαταβολή φόρου θα αυξηθεί στο 75%. Να σημειωθεί
πως η φτωχοποίηση και εν τέλει η προλεταριοποίησ η των αυτοαπασχολούμε
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νων οδηγεί και στην αύξηση του εφεδρικού στρατού των ανέργων, ενός βασι
κού μοχλού του καπιταλιστικού μηχανισμού για την παραπέρα απαξίωσ η της
εργασιακής δύναμης.
- Κλιμάκωση ιδιωτικοποιήσεων, έγκριση των αποκρατικοποιήσεων που έχει
αναλάβει το ΤΑΙΠΕΔ και δημιουργία ενός νέου υπερταμείου, που θα αναλάβει
υπό την εποπτεία των θεσμών το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας με απώ
τερο στόχο την είσπραξη 50 δις ευρώ μέσα σε μια τριακονταετία. Το νέο αυτό
ταμείο “αξιοποίησης” της δημόσιας περιουσίας θα συμπεριλαμβάνει από τα
ακίνητα του δημοσίου, τις βραχονησίδες, τα στρατόπεδα, τους αυτοκινητόδρο
μους, κρατικές μετοχές, μέχρι και τα μελλοντικά έσοδα από την εκμετάλλευση
του ορυκτού πλούτου (κι ας μην έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι έρευνες για την
ακριβή ποσότητα των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων). Τα μισά από τα έσοδα
θα καλύψουν το κόστος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (δηλαδή θα επι
στραφούν στον ESM), το 1/4 θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του χρέ
ους και το υπόλοιπο 1/4 θα κατευθυνθεί σε επενδύσεις για την καπιταλιστική
ανάπτυξη.
Σύμφωνα με το σχέδιο προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, εντός των επόμενων ετών
θα ιδιωτικοποιηθούν: τα περιφερειακά αεροδρόμια, το Ελληνικό, ο Αστέρας
Βουλιαγμένης, ακίνητα στην Αφάντου Ρόδου, η ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερ ίου), οι Οργανισμοί Λιμένος Αθήνα και Πειραιά (ΟΛΠ
και ΟΛΘ), η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ο Διεθνής Αερολιμένας Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήδη
έχει δρομολογηθεί το ξεπούλημα των 14 περιφερειακών αεροδρομίων με 1,23
δις στην κοινοπραξία Fraport AG-Slentel Ltd και το μόνο που μένει για να κλεί
σει το deal είναι η εξειδίκευση των όρων παραχώρησης. Ας σημειωθεί πως
κύριοι μέτοχοι της Fraport είναι το γερμανικό ομόσπονδο κρατίδιο της Έσης
(31,35%) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Έσης (20,2%), ενώ
μετοχές κατέχει και η αερ οπορική εταιρεία Lufthansa (8,45%). Η Fraport, τέλος,
είναι γνωστή για την αντεργατική πολιτική που ακολουθεί συστηματικά...
Αναμόρφωση του αστικού πολιτικού σκηνικού και εσωτερικές διεργασίες
στο ΣΥΡΙΖΑ
Η υπογραφή του μνημονίου δημιούργησε τεράστιες αναταράξεις μέσα στον
ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα να διασπάται ανάμεσα στον μνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ και τον
αντίστοιχο αντιμνημονιακό με κορμό την αριστερή πλατφόρμα. Μέσα στον
οπορτουνιστικό του παροξυσμό ο αντιμνημονιακός ΣΥΡΙΖΑ δανείστηκε από την
ιστορία της αξιοπρεπούς Αριστεράς την ονομασία του κόμματος του Σαλβαντόρ
Αλιέντε, καλώντας το συνονθύλευμά του “Λαϊκή Ενότητα” και παραλληλίζοντας
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το κόμμα του με την ιστορική εποποιία
 της αντικατοχικής αντίστασης: “είμαστε
πρωτότυπο πείραμα δημοκρατίας, που πρωτοεμφανίστηκε από το ΕΑΜ και την
κυβέρνηση των βουνών” (Π. Λαφαζάνης). Θα ήταν μια απλή ιστορική φάρσα,
αλλά το κρεσέντο του οπορτουνισμού αποκτά άλλες διαστάσεις όταν το κόμ
μα που δομεί τον πολιτικό του λόγο πάνω στο λαϊκό ΟΧΙ της 5ης Ιούλη υπήρξε
βασικός συντελεστής της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με συμμετοχή σε νευ
ραλγικά υπουργεία. Ο Π. Λαφαζάνης υπήρξε υπουργός Παραγωγικής Ανασυ
γκρότησης, υπηρετώντας πιστά την υπόθεση της κερδοφορίας του κεφαλαίου,
ενώ ο Κώστας Ήσυχος ως δεξί χέρι του ακροδεξιού Πάνου Καμένου στο υπουρ
γείο Άμυνας συμμετείχε ενεργά στην πολιτική υποταγής στον ευρωατλαντικό
ιμπεριαλισμό και τη συνεργασία της Ελλάδας με τα αιματοβαμμένα καθεστώτα
της Αιγύπτου και του Ισραήλ. Η αριστερή πλατφόρμα, άλλωστε, ήταν αυτή που
συγκατένευσε (έστω και απρόθυμα, αφού την καταψήφισε στην Κ.Ε.) στη συμ
φωνία προλείανσης του μνημονίου της 20ης Φλεβάρη. Δεν πείθει, λοιπόν, όταν
σήμερα υποκρίνεται πως αιφνιδιάστηκε και προδόθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήξερε
πολύ καλά από την αρχή ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αργά ή γρήγορα
θα υπογράψει μνημόνιο, όπως και γνώριζε πως θα ήταν αδύνατη η υπογραφή
οποιασδήποτε δανειακής σύμβασης, χωρίς αυτή να συνοδεύεται από σκληρούς
όρους από την πλευρά των δανειστών. Και παρ’ ότι ο Λαφαζάνης αποκαλεί την
ΕΕ “αντιδραστικό μόρφωμα”, θέτει μονάχα το δευτερεύον ζήτημα της νομισμα
τικής αλλαγής και όχι της αποδέσμευσης από την Ένωση, αναπαράγοντας για
μια ακόμα φορά το κακοχωνεμένο παραμύθι της αλλαγής συσχετισμών: “Αυτό
το αντιδραστικό μόρφωμα, η ΕΕ, πλέον λέει πάρα πολλά που είναι ολοκληρω
τικά και αντιδημοκρατικά. Δυστυχώς η Ευρωζώνη και η ΕΕ, με την πορεία που
ακολουθούν, τείνουν να ακυρώσουν κάθε ίχνος δημοκρατίας (...) Εμείς δεν
θέτουμε θέμα αποδέσμευσης από την ΕΕ, αλλά θέτουμε θέμα μετ’ επιτάσεως
ριζικής αλλαγής των ασκούμενων νεοφιλελεύθερων και άλλων επιλογών που
έχει κάνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση”.
Άλλωστε, η αριστερή πλατφόρμα και οι ακολουθητές της κατάπιαν αμάση
τη ολόκληρη την πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης, από την παράταση της
λειτουργίας των στρατοπέδων συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών
μέχρι την κατασταλτική πολιτική του ΔΗΜΑΡίτη υπουργού δημόσιας τάξης Γ.
Πανούση. Είναι οι ίδιοι που συγκατένευσαν στην εισβολή των μπάτσων στην
κατάληψη της Πρυτανείας, ενώ ήδη είχαν προτρέψει την ΕΥΠ να ασχοληθεί με
τις καταλήψεις αλληλεγγύης στους απεργούς πείνας πολιτικούς κρατούμενους.
Είναι οι ίδιοι που δεν δίστασαν να εγκολπώσουν στο κόμμα τους ένα εθνικιστικό
ακροδεξιό απολίθωμα σαν τη Ραχήλ Μακρή και να εντάξουν στα ψηφοδέλτιά
τους ακόμα και τον πρώην αστυνομικό διευθυντή της Μαγνησίας Γ. Ταμβάκη.
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Από την πλευρά του ο μνημονιακός ΣΥΡΙΖΑ και η ακροδεξιά ουρά του, οι Ανε
ξάρτητοι Έλληνες, κάνοντας μια εκπληκτική ακροβασία εμφανίζουν την υπο
γραφή του μνημονίου ως απαραίτητο στάδιο για την αποδέσμευση απ’ αυτό και
σε μια ακόμα αναλογία που θυμίζει ιστορική φάρσα το αποκαλούν σύγχρονο
Μπρεστ-Λιτόφσκ! Κάπως έτσι ο Αλέξης Τσίπρας δήλωνε σε προεκλογική συγκέ
ντρωση στο Ρέθυμνο: “Θέλουμε να μπορέσουμε να βγούμε από τις δύσκολες
μέρες της κρίσης και όλοι μαζί να αγωνισθούμε για μια Ελλάδα χωρίς συμ
φέροντα, χωρίς διαπλοκή, για μια Ελλάδα, χωρίς μνημόνιο και με εταίρους
που θα μας σέβονται για τις προσπάθειές μας” και η εκπρόσωπος τύπου των
ΑΝΕΛ σιγοντάριζε: “Συνεχίζουμε να είμαστε αντιμνημονιακοί. Ενδεχομένως να
ακούγεται αντιφατικό αλλά μέσα στη συγκεκριμένη συμφωνία υπάρχουν και
μέτρα τα οποία είναι θετικά. Στο χέρι της κυβέρνησης που θα προκύψει μετά τις
εκλογές είναι να κάνει γρήγορους βηματισμούς έτσι ώστε η χώρα το ταχύτερο
δυνατό να μπορέσει να αναταχθεί”.
Εκλογές (20 Σεπτέμβρη 2015)
Στην πραγματικότητα, οι εκλογές του Σεπτέμβρη ήταν οι πρώτες μετά το
ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης που το επίδικο για κάθε πολιτική δύναμη
που διεκδίκησε την εξουσία δεν βασίστηκε πάνω στο δίλημμα μνημόνιο/αντι
μνημόνιο, αλλά πάνω στη διαχείριση του τρίτου μνημονίου. Οι εκλογές του
Σεπτέμβρη, τις οποίες εν αντιθέσει με το δημοψήφισμα η συγκυβέρνηση προ
κήρυξε σε συμφωνία με τους δανειστές, είχαν σαν βασικό στόχο τη δημιουργία
συμπαγούς κυβέρνησης, της κοινοβουλευτικής εκείνης πλειοψηφίας που θα
μπορέσει να εφαρμόσει το τρίτο μνημόνιο. Τη διαμόρφωση, δηλαδή, εκείνων
των συμμαχιών στο πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης που θα μπορέσουν
να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά της. Ακριβώς για αυτό ο διευθυντής του
Γραφείου του Γιούνκερ έγραφε λίγο πριν προκηρυχθούν επίσημα οι εκλογές
στην Ελλάδα: “Οι επαναληπτικές εκλογές στην Ελλάδα μπορούν ν’ αποτελέσουν
ένα δρόμο για να διευρυνθεί η υποστήριξη στο πρόγραμμα σταθεροποίησης και
στήριξης από τον ESM, που μόλις υπέγραψε ο πρωθυπουργός Τσίπρας εξ ονό
ματος της Ελλάδας”.
Οι εκλογές, παρ’ ότι έβγαλαν σαφή νικήτρια τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,
έδειξαν ωστόσο το παραπέρα βάθεμα της κρίσης πολιτικής εκπροσώπησης που
περνάει η αστική δημοκρατία. Ένα σαφές δείγμα υπήρξε η θεαματική άνοδος
της αποχής, που έφτασε στο 43,43% (το αντίστοιχο ποσοστό στις 25 Γενάρη
ήταν 35,13%). Τα άκυρα και τα λευκά, ακόμα ένα δείγμα απαξίωσ ης της αστι
κής πολιτικής, έφτασαν στο 2,44% (από 2,36%). Μοναδική ενισχυμένη δύναμη
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ουσιαστικά βγήκε η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη, κάτι που δείχνει
ακόμα μια μέθοδο απαξίωσης, αφού η ψήφος χρησιμοποιείται ως ευτελές
υποπροϊόν “τρoλαρίσματος”. Αν δούμε τις ψήφους όλων των κομμάτων εμφα
νίζουν ισχυρή πτώση, παρά το γεγονός πως το μίκρεμα της πίτας λόγω της
αποχής δεν το αποτυπώνει στις ποσοστιαίες μεταβολές τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε
συνολικά 323.354 ψήφους και οι ΑΝΕΛ 93.260. Δηλαδή, συνολικά το κυβερνητι
κό στρατόπεδο έχασε μέσα σε λίγους μήνες πάνω από 417.000 ψήφους. Η Νέα
Δημοκρατία έχασε 195.476 ψήφους, η Χρυσή Αυγή 9.280, το Ποτάμι 152.253 και
το ΚΚΕ 37.266. Για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν υπάρχει συγκρίσιμο μέγε
θος, αλλά εάν ενώσουμε τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΔΗΣΟ και της ΔΗΜΑΡ τον
Γενάρη, η Δ.Σ. πήρε 130.456 ψήφους λιγότερες. Μεγαλειώδης ήταν και η απο
τυχία της ΛΑΕ που αποπειράθηκε να καπηλευθεί το ΟΧΙ του δημοψηφίσματος...
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
Η “δεύτερη φορά αριστερά” δεν έχασε χρόνο με επικοινωνιακές φιέστες στην
Καισαριανή και έδειξε νωρίς νωρίς τις προθέσεις της. Οι κύριες πολιτικές
κατευθύνσεις της συγκυβέρνησης αποτυπώθηκαν εμφατικά στο ταξίδι του
πρωθυπουργού στην Αμερική: 1) Πιστή και χωρίς παρεκκλίσεις εφαρμογή του
μνημονίου, αφού προϋπόθεση της καπιταλιστικής ανάπτυξης σήμερα είναι η
κατάργηση των λαϊκ ών κατακτήσεων, η ακόμα πιο φθηνή, ευέλικτη και υπο
ταγμένη εργατική δύναμη, η φορολογική πολιτική υπέρ του κεφαλαίου. 2)
Στοίχιση πίσω από τα συμφέροντα του ευρωατλαντικού άξονα και ειδικά πίσω
από τα αμερικάνικα συμφέροντα. 3) Γεωστρατηγική αναβάθμιση των εγχώ
ριων κεφαλαίων στην ευρύτερη περιοχή, αναλαμβάνοντας ενεργότερο ρόλο
στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών. Ενδεικτικά, ο πρωθυπουργός
στην ομιλία του στο Ίδρυμα Μπιλ Κλίντον προσκάλεσε τα αμερικανικά μονοπώ
λια να επενδύσουν στην Ελλάδα, ενώ τη διαφήμισε σαν “πόλο γεωπ ολιτικής,
οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας και ασφάλειας” και σαν “χώρα εύλο
γου επενδυτικού ενδιαφέροντος σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας με υψηλό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα” και ξεφτίλισε ξανά τα οράματα ακόμα και της
πιο ρεφορμιστικής αριστεράς. Στις 5 Οκτώβρη ο πρωθυπουργός κατά τη διάρ
κεια των προγραμματικών δηλώσεων όρισε τους άμεσους στόχους της συγκυ
βέρνησης: “Η αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας, η ανάκαμψη της
οικονομίας, η επιστροφή σε ανάπτυξη, η ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, η
ριζική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης”. Από το πιο επίσημο βήμα έδω
σε ξανά τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις στην εγχώρια αστική τάξη για ακόμα
μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, μιλώντας για
“μια Ελλάδα που θα έχει αποκαταστήσει το διεθνές της κύρος και θα έχει ισχυ
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ρό και ισότιμο ρόλο στην ΕΕ, που θα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς
εξελίξεις”. Καθόλου τυχαία η αμερικάνικη κυβέρνηση είχε ήδη παραδώσει το
νέο σχέδιο “Τεχνικής Συμφωνίας”, σχετικά με τη στάθμευση δύο μοιρών μη
επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ελλάδα.
Αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση, όμως, όλων των σχεδίων της
συγκυβέρνησης αποτελεί η στήριξή της από το βαθύ κράτος: την αστυνομία,
τους δικαστές, τον στρατό. Για αυτό στις 9 Οκτώβρη ο Α. Τσίπρας, φορώντας
τζάκετ παραλλαγής, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της διακλαδικής άσκησης
των ενόπλων δυνάμεων ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2015: “Λένε κάποιοι ότι εδώ που βρι
σκόμαστε σήμερα , χαριτολογώντας πολλές φορές -και θα το έχετε ακούσει
σίγουρα εσείς που έχετε πάρει μετάθεση εδώ- ότι βρισκόμαστε στην πινέζα του
χάρτη, έτσι έλεγαν, στο τέρμα πάνω δεξιά. Είναι, όμως, ξέρετε αυτή η πινέζα
που τον κρατάει στη θέση του. Εάν δεν υπήρχε, δεν θα ήταν ο χάρτης ποτέ στη
θέση του. Οι σύγχρονες, λοιπόν, Θερμοπύλες που φυλάτε, μια περιοχή που έχει
ιδιαίτερη ανάγκη τη στήριξή μας ολόπλευρα και εσείς εδώ με την παρουσία σας
διασφαλίζετε ότι ο χάρτης θα μείνει πάντα σταθερός, η Πατρίδα μας ακέραια
και προφυλαγμένη από κάθε κίνδυνο”.
Άμεσα πολιτικά καθήκοντα
Κι όμως... Όσο κι αν η κοινωνική απογοήτευση πλάκωσε βαριά μετά την πρω
τοφανή καταπάτηση της λαϊκής εντολής της 5ης Ιούλη, τα δεδομένα που δια
μορφώνονται μετά το δημοψήφισμα θα έπρεπε να μας οπλίζουν με πείσμα και
αισιοδοξία για το μέλλον του λαϊκ ού και επαναστατικού κινήματος.
Κοινωνικά, σε πλατιές προλεταριακές μάζες υπήρξε καθοριστικό:
- Το ξεμπρόστιασμα της ΕΕ ως ενός ιμπεριαλιστικού μηχανισμού που αυταρχικά
επιβάλλει αντιλαϊκ ές πολιτικές -ακόμα κι αν αυτό εγείρει ζητήματα δημοκρα
τίας και από τα πιο θεσμικά χείλη.
- Η απόδειξη ότι δεν μπορεί να ασκηθεί φιλολαϊκή πολιτική χωρίς την άμεση
σύγκρουση με τον ιμπεριαλισμό, την εγχώρια αστική τάξη και το κράτος της.
Πλέον χρεοκόπησε και το τελευταίο ανάχωμα αυτής της (αυτ)απάτης, ο ΣΥΡΙ
ΖΑ.
- Η ταφόπλακα του κοινοβουλευτισμού -αριστερού και δεξιού- που σε κάθε
περίπτωση εμφανίζεται υποτελής της Ευρώπης και του ΔΝΤ. Έγιναν κάτι παρα
πάνω από φανερά τα όρια και η αποτυχία του κοινοβουλευτικού δρόμου.
- Η πλατιά απονομιμοποίηση των δημοσιογράφων, του ρόλου και των έργων
τους.
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- Το ξεπέρασμα του φόβου και η ταξική απόφαση για αυτό το ασαφές ΟΧΙ που
θα είναι σίγουρα καλύτερο από το ασφυκτικό ΝΑΙ, δημιουργούν όρους ευνο
ϊκούς και προϋποθέσεις σοβαρές για την οργάνωση και τη χειραφέτηση της
τάξης μας.
Ταυτόχρονα, καθοριστική υπήρξε σε πλατιά κομμάτια του κινήματος:
- Η κατανόηση ότι τα ζητήματα της ΕΕ, του ιμπεριαλισμού, της ανισόμετρης
οικονομικής ανάπτυξης, της σχέσης εξάρτησης της εγχώριας αστικής τάξης
από την ΕΕ και τις ΗΠΑ αποτελούν κομβικά ζητήματα που διαπερνούν κάθετα
ολόκληρη την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή.
- Η δυνατότητα του επαναστατικού κινήματος να καθορίσει την κίνηση της
ιστορίας, μονάχα όταν αντιλαμβάνεται ποια είναι τα κρίσιμα επίδικα της κάθε
εποχής. Ακόμα και της κάθε στιγμής. Η δυνατότητα του επαναστατικού κινή
ματος, το οποίο βρίσκεται σε πολιτική, οργανωτική και υλική ετοιμότητα, να
πραγματοποιήσει την έφοδο στον ουρανό, μονάχα όταν αντιλαμβάνεται ποια
είναι κάθε φορά “τα αιτήματα και οι στόχοι που μπορούν να συσπειρώσουν
κρίσιμες μάζες, να υπονομεύσουν πραγματικά και όχι στα λόγια την ελληνική
αστική τάξη, να οξύνουν την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση”.
- Η σημασία της ορθής πολιτικής ανάλυσης που δεν μένει στα φαινόμενα ή
μόνο στα δευτερεύοντα, μα επιδιώκει να βαθαίνει διαρκώς. Απαραίτητη προ
ϋπόθεση χάραξης ορθής τακτικής και στρατηγικής, πραγματικός οδηγός δρά
σης, αφού σαν επαναστάτης οφείλεις να κατευθύνεις τη θεωρ ητική δουλειά
στην τροχιά των πρακτικών απαιτήσεων, να προπαγανδίζεις τα αποτελέσματα
αυτής της θεωρ ίας μέσα στις εργατικές και προλεταριακές μάζες και να βοηθάς
στην οργάνωσή τους.
- Η σημασία της οργανωμένης περιφρούρησης είναι, κατ’ αρχάς, η αποτύπω
ση του συλλογικού υποκειμένου που μάχεται οργανωμένα στην πρώτη γραμ
μή. Οργανωμένα και με συγκεκριμένο σχέδιο, με συντονιστές, αποφασισμένες
αντιδράσεις σε πιθανά σενάρια, medical team, αντιασφυξιογόνες μάσκες και
παλούκια. Μαχητική περιφρούρηση που εμπνέει σιγουριά και αυτοπεποίθηση,
καλλιεργεί συλλογικό πνεύμα και αντιλαμβάνεται τον εαυτό της όχι σαν αυτο
σκοπό, μα σαν μέσο υλοποίησης του “πολιτικού”.
- Η έλλειψη ενός επαναστατικού, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου, προγράμματος
για την επόμενη μέρα. Η απουσία σύνδεσης με την εργατική τάξη που βρίσκεται
σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας (βιομηχανία, εμπορικά και συγκοινω
νιακά κέντρα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κέντρα επικοινωνιών και ενέργειας). Η
έλλειψη ρεαλισμού, άρα και αξιοπιστίας, από το επαναστατικό σχέδιο σήμερα.
Όπως λέει και ο αναρχικός Κώστας Γουρνάς: “Ο ρεαλισμός μιας επανάστασης
στην Ελλάδα, δυστυχώς, προϋποθέτει και φύλαξη συνόρων από ενδεχόμενες
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στρατιωτικές απειλές (δύναμη ταχείας επέμβασης του ΝΑΤΟ, Τουρκία, ISIS…)
κι ένα υποτυπώδες νόμισμα, για να εξυπηρετεί τις εισαγωγικές ανάγκες του
λαού (εκτός κι αν κάποιος νομίζει πως γίνεται πόλεμος χωρίς πετρέλαιο) ή το
συναλλαγματικό απόθεμα του τουρισμού (εκτός αν απαγορεύσουμε τον τουρι
σμό ή ταΐζουμε τζάμπα τους Γερμανούς που αγαπάνε τα νησιά μας) και στρα
τιωτικοποιημένες πολιτοφυλακές που θα αναλαμβάνουν την υπεράσπιση της
επανάστασης και την ασφάλεια του λαού (εκτός κι αν πιστεύουμε ότι η διάχυση
του διαφωτισμού στους λαούς της Ν.Α. Μεσογείου είναι τέτοια που θα επιλύο
νται άμεσα και πολιτισμένα όλες οι αντιδικίες)”.
Σε μια κατάσταση κοινωνικής ρευστότητας, πολιτικής αστάθειας και βαθιάς
καπιταλιστικής κρίσης [4] κάθε συμφωνία είναι εύθραυστη. Σε μια εποχή που
οι μνημονιακές κυβερνήσεις πέφτουν η μία πίσω από την άλλη και τα φτωχά
στρώματα καταρρακώνονται χρόνο με το χρόνο, η επαγρύπνηση του κινήματος
και η υποχρέωσ ή του να δίνει λύσεις και να οργανώνει τον αγώνα φανερώνο
νται εντονότερες από ποτέ.
Χαρίζοντας το ΟΧΙ στα τυχοδιωκτικά παιχνίδια του ΣΥΡΙΖΑ και στον διαρκή
οπορτουνισμό της Λαϊκής Ενότητας δεν σκάβουμε απλά τον ταξικό μας λάκκο,
υπονομεύουμε την ίδια την πολιτική μας υπόσταση, του κόσμου του αγώνα,
του ανατρεπτικού κινήματος. Βαδίζοντας σε κινούμενη άμμο, με τα δεδομένα
να μεταβάλλονται διαρκώς εις βάρος των από κάτω, οι στιγμές των αρνήσεων,
οι στιγμές του ΟΧΙ, δεν υπάρχει το περιθώριο απλά να γεννιούνται και απλά να
πεθαίνουν. Πρέπει να είμαστε εκεί, να κρατάμε ζωντανή οποιαδήποτε σπίθα
ξεσπάει, να την απλώνουμε προς όφελος των προλεταριακών συμφερόντων.
Και για να τα καταφέρουμε χρειαζόμαστε γερή αντικαπιταλιστική αντιιμπερια
λιστική οργάνωση, που θα συσπειρώσει και θα οργανώσει προς επαναστατικές
κατευθύνσεις την ενστικτώδη ταξική αντίδραση σε κάθε μορφή υποτίμησης
των ζωών μας. Επαναστατικό φορέα που θα επιδείξει αντοχή, πειθαρχία,
σταθερότητα, ενότητα θέλησης. Είναι αναγκαία η υπεράσπιση των λαϊκών
συμφερόντων και η οργάνωση των άμεσων υλικών αναγκών των φτωχότε
ρων κοινωνικών στρωμάτων, μιας και πάνω σ’ αυτές χτίζονται οι απαραίτητες
προϋποθέσεις για την κοινωνική επανάσταση. Χρειάζονται οι δομές και οι δρά
σεις που θα εμπνεύσουν αυτοπεποίθηση, θα δημιουργήσουν τους ιδεολογικούς
και υλικούς όρους για μια επαναστατική αλλαγή των συσχετισμών εντός και
εκτός Ελλάδας. Με δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και άμεσης υλικής
σύγκρουσης με το κεφάλαιο και το κράτος του, και με τη διαλεκτική σύμφυση
αυτών, μπορεί να σχεδιαστεί στην πράξη ένα ενιαίο και συνολικό επαναστα
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τικό σχέδιο για την (αναπόφευκτα ένοπλη) ανατροπή της αστικής τάξης, για
το τσάκισμα του κρατικού μηχανισμού και τη ρήξη με τον ιμπεριαλισμό. Δίχως
αυτές τις προϋποθέσεις η συνθηματολογία για επανάσταση, αναρχία ή κομ
μουνισμό μένει αφηρημένη, κενή περιεχομένου.
Κι αυτό δεν αφορά μια πολιτική ομάδα, μια συνέλευση ή ένα περιοδικό. Μονά
χα τροχιοδεικτικές βολές μπορούν να ρίξουν αυτές οι δομές. Αυτή τη σκληρή
δουλειά οφείλει να την κάνει το επαναστατικό κίνημα στο σύνολό του, ξεφεύ
γοντας από τις παθογένειες της εσωστρέφειας και του σεχταρισμού, αλλά και
από τον ιδεολογικό και πολιτικό εγκλωβισμό της αντίληψης για δήθεν “νησίδες
ελευθερίας” εντός του καπιταλιστικού πλαισίου. Την ιστορία, πέρα από το να
τη ζούμε, οφείλουμε και να την καθορίζουμε και όχι απλώς να περιμένουμε να
τη διαβάσουμε. Μόνο έτσι θα αποκτήσει πραγματική υλική υπόσταση το παλιό
καλό σύνθημα: Ιστορία Ερχόμαστε!
Αρχές Οκτώβρη 2015
Σημειώσεις:
[1] Αμερικάνικο think tank που, όπως το ίδιο σημειώνει στην ιστοσελίδα του,
“η αποστολή μας είναι να διεξάγουμε υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητη έρευνα
και με βάση αυτήν την έρευνα να παρέχουμε καινοτόμες πρακτικές συστά
σεις με τρεις γενικούς στόχους: 1) Ενίσχυση της αμερικάνικης δημοκρατίας, 2)
Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, της ασφάλειας και των
ευκαιριών όλων των Αμερικανών, 3) Εξασφάλιση ενός πιο ανοιχτού, ασφα
λούς, ευημερούντος διεθνούς συστήματος συνεργασίας”. Ιδρύθηκε το 1916
και σήμερα έχει πρόεδρο τον Στρομπ Τάλμποτ, υφυπουργό Εξωτερικών στην
κυβέρνηση Μπιλ Κλίντον.
[2] Συνέλευση αναρχικών κομμουνιστών για την ταξική αντεπίθεση ενάντια
στην ΕΕ: Με αφορμή την επαίσχυντη συμφωνία του Eurogroup, Μάρτης 2015.
[3] Το τελευταίο διάστημα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έγινε σαφές
πως η Χρυσή Αυγή λειτουργεί ως εφεδρεία του συστήματος, κάνοντας κι αυτή
στροφή στη realpolitik, όπως όλα τα ακροδεξιά μορφώματα της Ευρώπης
που φεύγουν από το περιθώριο κερδίζοντας μια διόλου ευκαταφρόνητη θέση
στην κεντρική πολιτική σκηνή. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα είπε ο γ.γ. της ΧΑ
Νίκος Μιχαλολιάκος σε συνέντευξή του στο στο bankingnews.gr στις 22 Ιούνη.
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Σε ερώτηση εάν η κυβέρνηση πάει σε ρήξη με τους δανειστές ο φύρερ απάντη
σε: “Θα πρόκειται για μια εγκληματική ενέργεια εις βάρος του έθνους. (...) Θα
είναι εγκληματικό λάθος για τον ΣΥΡΙΖΑ, εγκληματικό λάθος των αριστερών
εις βάρος της πατρίδας”. Ενώ σε ερώτηση για την παραμονή ή όχι της Ελλάδας
στην ευρωζώνη απάντησε: “Το ευρώ το έχουμε πληρώσει πανάκριβα, το έχου
με χρυσοπληρώσει. Δεν τους χρωστάμε αλλά μας χρωστάνε. Αν φύγουμε από
το ευρώ τώρα θα κάνουμε δώρο στους ευρωπαίους δανειστές μας. Η δραχμή
είναι εθνικός τελικός στόχος, αλλά όχι τώρα. Για να υπάρξει εθνικό νόμισμα θα
πρέπει να υπάρχει αυτάρκης εθνική παραγωγή. Η Ελλάδα έχει κατεστραμμένη
εθνική παραγωγή, άρα δεν μπορεί να έχει εθνικό νόμισμα. Η Ελλάδα δεν έχει
επιλογή αυτή τη στιγμή. Για την Ελλάδα υπάρχει μόνο ευρώ και με σκληρούς
όρους”.
Και την ίδια ώρα που η ΧΑ δέχονταν το πλαίσιο συμμετοχής της Ελλάδας στην
ΕΕ και την ευρωζώνη “με σκληρούς όρους”, διατηρούσε το λαϊκίστικο αντιμνη
μονιακό της προφίλ προτάσσοντας (χωρίς ιδιαίτερη θέρμη είναι η αλήθεια)
ένα κάλπικο ΟΧΙ στο δημοψήφισμα και κάνοντας θεατρινισμούς στο κοινοβού
λιο σκίζοντας μνημόνια. Και με το που τέλειωσε το δημοψήφισμα και προκη
ρύχθηκαν εκλογές, επέστρεψε ξανά με πάθος στη realpolitik. Έτσι, με νέα του
προεκλογική συνέντευξη ο Μιχαλολιάκος αποδέχθηκε πλήρως την πρόσδεση
της Ελλάδας με την ΕΕ, με πρόσχημα πως η διάρθρωση της ελληνικής οικονο
μίας εδώ και 34 χρόνια είναι ταυτισμένη με την ΕΕ. Ταυτόχρονα επανέλαβε και
τη θέση του για παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη, ενώ σαν σύγχρονος
νενέκος δήλωσε για τις γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις: “είναι θέμα πολύ
σοβαρό, υπάρχει πρόβλημα, είχαν δώσει κάποια χρήματα εκεί με τις αποζη
μιώσεις και υπάρχει κι ένα πρόβλημα λογικό. Σου λέει ο άλλος: καλά, ρε παι
διά, θυμηθήκατε μετά από 70 χρόνια;”.
Το γεγονός πως η Χρυσή Αυγή αποτελεί χρυσή εφεδρεία του κεφαλαίου, το
επιβεβαίωσ ε ο φύρερ με όσα είπε σε ακόμα μια προεκλογική συνέντευξή του
στο bankingnews.gr στις 14 Σεπτέμβρη: “Η Ελλάδα είναι μια φτωχή χώρα
αλλά με ορισμένους πολύ πλούσιους ανθρώπους. Πρέπει να πείσουμε αυτούς
τους ανθρώπους να έρθουν στην Ελλάδα, όσοι είναι στο εξωτερικό. Να τους
αποδείξουμε ότι δεν είμαστε πολιτικοί απατεώνες. Να τους δώσουμε κίνητρα,
φορολογικές απαλλαγές, να τους προσφέρουμε για χρόνια σταθερό καθεστώς
φορολογίας…”. Και παρακάτω: “Στο εξωτερικό υπάρχουν πολλά χρήματα που
θα μπορούσαν να επαναπατριστούν στην Ελλάδα, αρκεί να υπάρχει ξεκάθαρο
καθεστώς φοροελαφρύνσεων και υποχρεώσ εων. Νέα συμφωνία μεταξύ μιας
σοβαρής Ελλάδος και των επιχειρηματιών της εντός και εκτός Ελλάδος”. Όσα,
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λοιπόν, αντιμνημονιακά φύκια κι αν πουλάει η ΧΑ, η στάση της κι ο ρόλος της
γίνονται ολοένα και πιο σαφείς...
[4] Ειδικά μέσα σε μια ευρωπαϊκή οικονομία σε παρατεταμένη στασιμότητα,
σε μια ελληνική όπου όλοι οι παραγωγικοί και μακροοικονομικοί δείκτες είναι
αρνητικοί και σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον σύγκρουσης, που καθορίζεται από:
1) Την αντίθεση του ευρωατλαντικού στρατοπέδου με τις BRICS. 2) Τη διαπάλη
των ΗΠΑ και της Γερμανίας για την ηγεμονία στην Ευρώπη. 3) Την προσπάθεια
της Γαλλίας και της Ιταλίας για χαλάρωση της δημοσιονομικής και νομισμα
τικής πολιτικής μέσα στην ΟΝΕ και τη μεγαλύτερη επιβάρυνση της Γερμανίας,
μέσω της ΕΚΤ, στη διαχείριση της κρίσης.
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“Σφηκοφωλιά” του Δημήτρη Κουφοντίνα
21 Νοεμβρίου 2015
Ο Ε. Σνόουντεν, πρώην μέλος της NSA και ιδρυτής των Wikileaks, αποκάλυψε
τον Ιούλιο του 2014 ότι το ISIS δημιουργήθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες των
ΗΠΑ, της Βρετανίας και του Ισραήλ. Μάλιστα ο ίδιος ο αρχηγός του ISIS, ο Μπα
γνάντι, εκπαιδεύτηκε εντατικά επί έναν χρόνο από τη Μοσάντ, ανάμεσα στα
άλλα και στη θεολογία και τη ρητορική.
Ο ρόλος που είχαν δώσει στο ISIS ήταν η στρατολόγηση μισθοφόρων από όλον
τον κόσμο, με σκοπό τη συμβολή του στην ανατροπή του Άσαντ, και την εκπλή
ρωση των γενικότερων γεωπολιτικών σκοπών τους στη Μέση Ανατολή. Είχαν
ονομάσει κωδικά το ISIS “Σφηκοφωλιά”.
Η ονομασία αυτή αποδείχτηκε τρομακτικά εύστοχη. Με την αρχική χρηματο
δότηση και τροφοδότηση με όπλα από τους δυτικούς ιμπεριαλισμούς (ανάμεσά
τους και τον γαλλικό), τη διαρκή ενίσχυση από τους υπεραντιδραστικούς συμ
μάχους των Δυτικών στην περιοχή, και στο κενό που άφησε η αποτυχία των
διάφορων συμμοριών που ονομάστηκαν “αντάρτες”, η σφηκοφωλιά θέριεψε.
Το μικρό τέρας του ISIS, που είχε εκτραφεί από το μεγάλο τέρας του ιμπεριαλι
σμού, αυτονομήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Στο εύφορο έδαφος του φονταμεντα
λισμού που λίπαιναν οι γενοκτονίες ναζιστικού τύπου των ισχυρών της γης,
οι οποίοι στόχευαν τους πλούσιους φυσικούς πόρους της Μέσης Ανατολής, το
βάρβαρο ISIS γιγαντώθηκε. Η σφηκοφωλιά στράφηκε εναντίον (ορισμένων,
μόνο...) από τους δημιουργούς της, όπως πρόσφατα στο Παρίσι.
Χτύπησαν αμάχους, στο όνομα μιας ανταπόδοσης της ιμπεριαλιστικής βίας, με
την εκμετάλλευση της διάθεσης για εκδίκηση των καθημαγμένων και λεηλα
τημένων λαών της Μέσης Ανατολής, με τη χρησιμοποίηση της οργής και της
απελπισίας των εξαθλιωμένων και περιθωριοποιημένων νέων στα υποβαθμι
σμένα προάστια.
Η βαρβαρότητα του μικρού τέρατος του ISIS όμως δεν καλύπτει ούτε δικαιώνει
τη θηριωδία του μεγάλου ιμπεριαλιστικού κτήνους. Που συνεχίζει τη γενοκτο
νία και τη λεηλασία στο εξωτερικό, αλλά και τη στρατιωτικοποίηση στο εσω
τερικό. Που συνεχίζει να δημιουργεί και να εκτρέφει τέρατα. Που συνεχίζει να
σπέρνει ανέμους, για να θερίζει τις θύελλες της απελπισίας και της εκδίκησης.
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ΕΥΡΩΠΗ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πεδίον του Άρεως, πλατεία Βικτωρίας, Ειδομένη, Μυτιλήνη, Κως…
Δεν είναι απλώς σημεία που συναντιούνται “ανθρώπινα δράματα” με τη
“φιλανθρωπία” του συρφετού από τις ΜΚΟ μέχρι τα ΜΜΕ. Είναι η συνέχιση του
πολέμου με άλλα μέσα. Είναι μερικά ακόμα πεδία μάχης που αναπτύσσονται
πάνω στα ερείπια χωρών και ανθρώπων που αφήνει πίσω της η καπιταλιστική
και ιμπεριαλιστική επέλαση. Είναι πεδία μάχης και πολυεπίπεδης εκμετάλλευ
σης και απόσπασης υπεραξίας (πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής) από την
κρατική και θεσμική “φιλανθρωπία”, από τους μικρούς ή μεγάλους γύπες της
κερδοσκοπίας.
Η Ευρώπη Φρούριο έχει γίνει ένα τεράστιο νεκροταφείο για χιλιάδες κυνηγη
μένους ανθρώπους που “ανάμεσα στις αλληλεπικαλυπτόμενες συμπληγάδες
των φεουδαρχικού τύπου τοπικών πολεμικών συγκρούσεων και των ιμπερια
λιστικών επεμβάσεων του δυτικού καπιταλισμού, ξεσπιτώνονται για να μετα
τραπούν σε εξ ορισμού λαθραίες και παράνομες ζωές… Κι άλλοι, χτυπημένοι
από την ανισόμετρη ανάπτυξη του καπιταλισμού και τη συγκέντρωση του
κοινωνικού πλούτου στα χέρια ελάχιστων, καταδικασμένοι στη λιμοκτονία και
την εξαθλίωση, θα προσπαθήσουν να βρουν διέξοδο επιβίωσ ης στον πρωτοκο
σμικό παράδεισο”[1]. Και οι πιο “τυχεροί”, που θα τα καταφέρουν να περάσουν
στον “παράδεισο” της Δύσης, θα έρθουν αντιμέτωποι με το δομικό κρατικό
ρατσισμό, με τη θεσμική και εξωθεσμική βία, με τα πογκρόμ του κράτους ή τις
επιθέσεις των φασιστών, με τον εγκλεισμό στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέ
ντρωσης και εν τέλει με μια ολόκληρη διαδικασία τεχνητής παρανομοποίησης
και απαξίωσης της εργασιακής τους δύναμης.
Πέρα από την αυτονόητη αλληλεγγύη μας στους ανθρώπους αυτούς, που
εκφράζεται με τη δημιουργία υποδομών παροχής υλικής στήριξης, πρέπει να
εξετάσουμε και την ευρύτερη πολιτική που δημιουργεί την κατάσταση αυτή,
επιδιώκοντας ως απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός διεθνιστικού μετώπου
ανάσχεσης της καπιταλιστικής και ιμπεριαλιστικής επέλασης. Αλλιώς η αλλη
λεγγύη μας θα εκπέσει σε έναν απλό ανθρωπισμό, που είναι αναγκαίος στη
βάση του, αλλά μη ικανός από μόνος του να δώσει πραγματικές λύσεις σε ένα
γιγαντιαίο ζήτημα. Στο άρθρο αυτό θα δούμε τη μία από τις πολλές όψεις της
ιμπεριαλιστικής επίθεσης εναντίον των φτωχών, αυτή της όξυνσης της αντιμε
ταναστευτικής πολιτικής και της στρατιωτικοποίησης της συνοριακής φύλαξης
της ΕΕ.
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ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΒΙΑΙΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
“Όλα βρίσκονται, βέβαια, στα χέρια των κρατών μελών και στο κατά πόσο
θέλουν να προσπαθήσουν και ιδιαίτερα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις”
Wolfgang Wosolsobe, Γενικός Διευθυντής του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ.
Πάνω από 2.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους πρώτους εννιά μήνες του
2015, προσπαθώντας να διασχίσουν τα υδάτινα σύνορα της Ευρώπης. Μόνο στις
19 Απρίλη, μετά το ναυάγιο σκάφους στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα, σκοτώθη
καν 900 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 50 παιδιά. Η ραγδαία αύξηση των
ναυαγίων στη Μεσόγειο κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Η βίαιη φτωχοποίηση
των χωρών της καπιταλιστικής περιφέρειας και οι ποικιλότροπες, έμμεσες ή
άμεσες, δυτικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή (κυρίως σε Λιβυή και Συρία
σήμερα, και σε Ιρακ κι Αφγανιστάν στο πρόσφατο παρελθόν) δημιούργησαν
και δημιουργούν ένα αυξημένο κύμα μεταναστευτικών ροών, ενώ η ύπαρξη
φραχτών (όπως αυτός του Έβρου) προκαλεί την αύξηση τους μέσω θάλασ
σας. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση βίαιης αποτροπής της
εισόδου των μεταναστευτικών ροών από την Ευρώπη Φρούριο. Η Ελλάδα έχει
αναδειχθεί σε “πρώτη γραμμή άμυνας” του ευρωφρουρίου, ενώ οι βαλκανικές
χώρες ολοένα και εντείνουν τη στρατιωτικοποίηση και την επιθετικότητά τους
ενάντια στους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
Στις 17 Σεπτεμβρίου η κροατική αστυνομία δολοφόνησε στην πόλη Σιντ, στα
σύνορα με τη Σερβία, έναν σύρο πρόσφυγα, ενώ η πρόεδρος της χώρας Κολί
ντα Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς έθεσε σε ετοιμότητα τις ένοπλες δυνάμεις, ώστε να:
“προστατεύσουν τα εθνικά σύνορα από την παράνομη μετανάστευση”. Στο ίδιο
μήκος κύματος και το σλοβένικο κοινοβούλιο, που αποφάσισε την ενεργότερη
συνεργασία της αστυνομίας με τις ένοπλες δυνάμεις εναντίον των “εισβολέων”
μεταναστών. Η Βουλγαρία, η οποία ακολούθησε την Ουγγαρία στο χτίσιμο τεί
χους ανάσχεσης των μεταναστευτικών ροών, έχει εισάγει στο δημόσιο διάλογο
τη χρήση στρατιωτικών μέσων για την “προάσπιση των συνόρων από τους
πρόσφυγες”. Η εντεινόμενη κατασταλτική πολιτική του βουλγάρικου κράτους
οδήγησε στις 15 Οκτώβρη στο θάνατο αφγανού μετανάστη σε επιχείρηση της
αστυνομίας για τη σύλληψη 54 ανθρώπων που “διέσχισαν παράνομα τα κρα
τικά σύνορα”, όπως είπε ο πρωθυπουργός της χώρας Ρόσεν Πλέβνελιεφ. Στην
Ειδομένη οι συνοριοφύλακες και η στρατιωτική αστυνομία της FYROM, αλλά
και η ελληνική αστυνομία, έχουν χρησιμοποιήσει ουκ ολίγες φορές ωμή βία
εναντίον των προσφύγων που συνωστίζονται στα σύνορα. Η εικόνα ακόμα και
τεθωρακισμένων οχημάτων έτοιμων για χρήση εναντίον της “μεταναστευτι
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κής απειλής” εσωτερικεύει ακόμα παραπάνω την αναβάθμιση της στρατιωτι
κοποίησ ης. Στην Ουγγαρία οι αρχές χτίζουν, με την καταναγκαστική εργασία
των φυλακισμένων, ένα αδιαπέραστο σιδερόφραχτο τείχος μήκους 177 χλμ στα
σύνορα με τη Σερβία, ενώ ετοιμάζουν κι ένα αντίστοιχο τείχος στα σύνορα με
τη Ρουμανία. Η ακροδεξιά κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν χαρακτηρίζει τους
πρόσφυγες ως “εισβολείς” και τους εξαπατά υποσχόμενη πως θα τους οδηγή
σει προς την Αυστρία με τρένα και αντ’ αυτού τους φυλακίζει τελικά σε στρα
τόπεδα συγκέντρωσης. Ο ίδιος ο ούγγρος πρωθυπουργός, σε ένα ρατσιστικό και
αυταρχικό ντελίριο, δήλωσε για την όξυνση της κατασταλτικής πολιτικής της
ουγγρικής αστυνομίας: “Μιλάμε για ανθρώπους που αρνούνται να συνεργα
στούν με τις ουγγρικές αρχές. Κάποιοι επιτίθενται στους αστυνομικούς και τους
ρίχνουν αντικείμενα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια
εξέγερση παράνομων μεταναστών, η αστυνομία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά.
Δεν έχει χρησιμοποιήσει υπερβολική βία. Από τις 15 Σεπτεμβρίου, οι ουγγρικές
αρχές δεν θα ανέχονται όποιον προσπαθεί να εισβάλει στη χώρα μας”.
Ακόμα πιο ενδεικτικά, όμως, για τις μαζικές δολοφονίες που προκαλούνται
από την πολιτική αποτροπής του ευρωφρουρίου είναι τα όσα συμβαίνουν στις
ελληνικές ακτές, στην “πρώτη γραμμή άμυνας”. Μετά την επιχείρηση Ασπίδα
του ελληνικού κράτους το καλοκαίρι του 2012, με την κατασκευή του φράχτη
στον Έβρο και την αυξημένη αστυνομική επιτήρηση στα χερσαία σύνορα με την
Τουρκία, οι μεταναστευτικές ροές σπρώχθηκαν σε πιο επισφαλείς θαλάσσιες
οδούς στο Αιγαίο. Ακόμα κι εκεί, όμως, εξελίσσεται ένας βρώμικος, ύπουλος
και πολύνεκρος πόλεμος.
Σύμφωνα με καταγγελίες της γερμανικής ΜΚΟ Watch the Med [2], έχουν κατα
γραφεί μόνο σε λίγες μέρες του Ιούλη του 2015 τουλάχιστον τέσσερα περιστα
τικά επιχειρήσεων δολιοφθοράς εναντίον σκαφών στα οποία επενέβαιναν
πρόσφυγες. Στις 26 Ιούλη “άγνωστοι” αφαίρεσαν μηχανή σκάφους έξω από τη
Χίο και το απώθησαν προς την Τουρκία. Μια μέρα αργότερα έξω από τη Λέσβο
σκάφος με 54 αφγανούς πρόσφυγες δέχθηκε επίθεση από “αγνώστους”, οι
οποίοι, αφού πλεύρισαν το φουσκωτό, το τρύπησαν και αφαίρεσαν τη μηχα
νή. Στις 31 Ιούλη καταγράφηκε ανάλογο περιστατικό έξω από τη Σάμο, ενώ μια
μέρα αργότερα αφαιρέθηκαν καύσιμα σε σκάφος έξω από τη Λέσβο.
Στις 11 Αυγούστου σύροι πρόσφυγες που διασώθηκαν από το τουρκικό λιμενικό
κατήγγειλαν πως το ελληνικό λιμενικό σταμάτησε το σκάφος που επέβαιναν
και τους ανάγκασε να αδειάσουν τα καύσιμα εγκαταλείποντάς τους αβοήθη
τους. Στις αρχές του Σεπτέμβρη βίντεο του CBS αποτύπωνε άνδρα του ελληνι
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κού λιμενικού να βγάζει την τάπα από φουσκωτή λέμβο, ενώ δυο σύροι πρό
σφυγες κατήγγειλαν στην Daily Mail πως στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων της
ελληνικής ακτοφυλακής χτυπούν, ληστεύουν και αφήνουν αβοήθητους τους
πρόσφυγες που εντοπίζουν στη θάλασσα.
Στις 9 Οκτώβρη ανάλογο περιστατικό επαναλήφθηκε από μαυροντυμένους
οπλοφόρους χωρίς διακριτικά, που επιτέθηκαν σε τέσσερα φουσκωτά σκάφη
με 200 πρόσφυγες στο Μόλυβο της Λέσβου. Οι κουκουλοφόροι έσπασαν και
αφαίρεσαν τις μηχανές των λέμβων, οι οποίες έμειναν για οχτώ ώρες ακυ
βέρνητες στη θάλασσα. Σύμφωνα με τον διευθυντή Έκτακτων Αναγκών του
Παρατηρητηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων Peter Bouckaert, οι δράστες του
συγκεκριμένου, αλλά και ανάλογων περιστατικών, είναι “ακροδεξιοί εξτρεμι
στές”. Το πιθανότερο, όμως, είναι οι δράστες να προέρχονται από το λιμενικό
(με έναν ανεξακρίβωτο ακόμα βαθμό εμπλοκής φασιστών), μιας και υπάρχει
άρτια οργάνωση, υλικοτεχνικός εξοπλισμός και στρατιωτικού τύπου επιχειρη
σιακή ικανότητα.
Φυσικά δεν πρόκειται για “μεμονωμένα περιστατικά”. Ενδεικτικά και μόνο
αναφέρουμε μια ανάλογη μαρτυρία που έγινε στη Watch the Med: “Ο μάρ
τυρας D. ανέφερε σχετικά με επιχείρηση επαναπροώθησης από την ελληνική
ακτοφυλακή, όταν ο ίδιος και άλλοι 32 επιβάτες, όλοι συριακής υπηκοότητας
και συμπεριλαμβανομένης μιας εγκύου, αναχώρησαν από το Τσεσμέ της Τουρ
κίας για να φτάσουν στο ελληνικό νησί της Χίου με μια λαστιχένια βάρκα το
βράδυ της 25ης προς 26η Οκτωβρίου 2014. Η ελληνική ακτοφυλακή ανέκοψε
την πορεία του σκάφους και στη συνέχεια ακτοφύλακες επιβιβάστηκαν πάνω,
αφαίρεσαν το ντεπόζιτο του κινητήρα και τρύπησαν το σκάφος. Η ακτοφυλακή
εγκατέλειψε το σκάφος στα τουρκικά χωρικά ύδατα, χωρίς κινητήρα και με μια
τρύπα στο σκάφος. Οι επιβάτες κατόρθωσαν να καλέσουν την τουρκική ακτο
φυλακή που τους διέσωσε και τους μετέφερε πίσω στο Τσεσμέ”.
Σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο, που διέρρευσε τον Ιούλη του 2015, το αρχη
γείο του λιμενικού σώματος έδωσε εντολή προς όλες τις λιμενικές αρχές του
ΒΑ Αιγαίου να απωθούν τα σκάφη με μετανάστες και να προχωρούν σε άμεση
αποτροπή της εισόδου τους στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, ώστε να επιλαμ
βάνεται του θέματος η τουρκική ακτοφυλακή. Όπως καταγγέλλει η Διεθνής
Αμνηστία σε έκθεσή της, τον Απρίλη του 2014: “Ορισμένες από τις απωθήσεις
αποκάλυπταν πλήρη περιφρόνηση για την ασφάλεια των μεταναστών και
των προσφύγων. Άνθρωποι που προσπάθησαν να φτάσουν στην Ελλάδα δια
θαλάσσης κατήγγειλαν ότι τους ρυμούλκησαν ή έκαναν κύκλους γύρω τους
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με τρόπο επικίνδυνο. Ορισμένοι είπαν ότι τους προκάλεσαν εσκεμμένα φθορές
στις βάρκες. Άλλοι ανέφεραν ότι τους ρυμούλκησαν προς τα τουρκικά ύδατα
και στη συνέχεια τους εγκατέλειψαν στη θάλασσα σε αναξιόπλοα σκάφη. Τέσ
σερις άνθρωποι είπαν ότι απωθήθηκαν αφού είχαν φτάσει σε ελληνικό νησί
σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Εκείνοι που προσέγγισαν τα χερσαία σύνορα
είπαν ότι δέχτηκαν σωματική επίθεση από αστυνομικούς ή συνοροφύλακες.
Πρόσφυγες και μετανάστες που εντοπίστηκαν στην περιοχή του Έβρου από την
ελληνική αστυνομία είπαν ότι τους έστειλαν πίσω στην τουρκική πλευρά του
ποταμού Έβρου με κάτι που συνήθως περιγράφουν ως μικρές πλαστικές βάρ
κες” [3]. Ένα από τα αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής αποτροπής υπήρξε και η
τραγωδία στο Φαρμακονήσι στις 20 Γενάρη του 2014, όταν δολοφονήθηκαν 27
άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιζώ
ντων στην Ύπατη Αρμοστεία, η βάρκα όπου επέβαιναν οι αφγανοί πρόσφυγες
ανατράπηκε κατά τη διάρκεια ρυμούλκησής της από το ελληνικό λιμενικό. Οι
πρόσφυγες αντιμετώπισαν τη βία των λιμενόμπατσων και κατά τη διάρκεια της
τραγωδίας, ενώ αργότερα δέχθηκαν απειλές για να μην κάνουν αποκαλύψεις
για τις αιτίες που προκάλεσαν το ναυάγιο.
Όπως είναι φανερό ο πνιγμός των μεταναστών στα υδάτινα σύνορα της ΕΕ δεν
είναι μονάχα “δυστυχήματα” που προκαλούνται από το μη αξιόπλοο των σκα
φών, αλλά και πολιτική αποτροπής της εισόδου μεταναστευτικών ροών μέσα
από τη διαδικασία στρατιωτικοποίησης και πονοπτικής επιτήρησης των ευρω
παϊκ ών συνόρων.
Στις 25 Σεπτέμβρη, σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απο
φασίστηκε η ενίσχυση και επιτάχυνση της στρατιωτικοποίησης ως μεθόδου
“επίλυσης” του ζητήματος των μεταναστευτικών ροών. Ενισχύονται περεταίρω
αντιμεταναστευτικές κατασταλτικές δομές, όπως η Ευρωαστυνομία, η μεθο
ριακή δύναμη ταχείας επέμβασης Frontex και οι μονάδες φύλαξης συνόρων
ταχείας επέμβασης RABIT, ενώ θα προχωρήσει και η εγκατάσταση “κέντρων
επιλογής” (hotspot) στην Ελλάδα και την Ιταλία για τη λήψη και ταυτοποίηση
δαχτυλικών αποτυπωμάτων, μέσω του συστήματος φακελώματος Eurodac. Στα
hotspot θα συντονίζονται διάφορες υπηρεσίες ασφάλειας (Frontex, Europol,
Eurojust κλπ), και θα αποφασίζεται ποιοι πρόσφυγες θα μπαίνουν στο προ
βλεπόμενο καθεστώς “προστασίας”, με απώτερο στόχο τη μετεγκατάστασή
τους και τη χρησιμοποίησή τους ως φθηνή καύσιμη ύλη της καπιταλιστικής
ανάπτυξης. Οι υπόλοιποι, όσοι δηλαδή δεν θα θεωρ είται χρήσιμη η εργασιακή
τους δύναμη, θα απελαύνονται. Ουσιαστικά, δηλαδή, θα αποτελούν κέντρα
μαζικών επαναπατρισμών οικονομικών προσφύγων. Με τα λόγια της γερμα
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νίδας καγκελαρίου Μέρκελ: “εκείνοι που χρειάζονται προστασία θα την έχουν
αλλά εκείνοι που έρχονται στη χώρα μόνο για οικονομικούς λόγους θα πρέπει
να ξαναφύγουν”.
Ταυτόχρονα η στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ Eunavfor Med περνά από τις 7
Οκτώβρη στο πρώτο στάδιο της “Φάσης 2”, μετά από απόφαση του Συμβουλίου
Γενικών Υποθέσεων της Ένωσης στις 14 Σεπτέμβρη. Σε ένα κρεσέντο υποκρισίας
η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας συμφώνησε να μετονομαστεί η επιχείρη
ση σε “Σοφία” από το όνομα που δόθηκε σε βρέφος που γεννήθηκε πάνω σε
γερμανικό πολεμικό πλοίο στις 22 Αυγούστου 2015 στα ανοικτά της Λιβύης. Στο
συγκεκριμένο στάδιο της επιχείρησης προβλέπεται η δυνατότητα κατάληψης
με στρατιωτικά μέσα και επαναπροώθ
 ησης “υπόπτων” σκαφών που πλέουν σε
διεθνή ύδατα. Διακηρυγμένος στόχος της επιχείρησης είναι η αναχαίτιση του
κύματος μεταναστευτικών ροών μέσω χτυπημάτων σε πλοία που υπάρχουν
υποψίες πως χρησιμοποιούνται για διακίνηση μεταναστών. Όπως δήλωσε η
Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολι
τικής Ασφαλείας Φεντερίκα Μογκερίνι: “Η ναυτική επιχείρηση της ΕΕ περνάει
από τη φάση της συλλογής στοιχείων στην επιχειρησιακή και ενεργό φάση
κατά των διακινητών ανθρώπων στις ανοικτές θάλασσες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει αποδείξει ότι είναι ικανή να ενεργήσει γρήγορα και με σύμπνοια. Είμαστε
ενωμένοι στις διπλωματικές μας προσπάθειες για πολιτική λύση στην κρίση της
Συρίας και της Λιβύης και, σε σύμπραξη με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης
των μεταναστευτικών ροών, για τη στήριξη των οικονομικών και κοινωνικών
εξελίξεων σε αυτές τις χώρες”.
Στο σχεδιασμό της τέταρτης “σούπερ επιθετικής” φάσης προβλέπεται μέχρι
και η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.
Ήδη από την 1η Οκτώβρη το γερμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε πανηγυρικά τη
συμμετοχή του γερμανικού στρατού με 950 στρατιώτες στην επιχείρηση Σοφία,
πράγμα που καθιστά της συμμετοχή της Γερμανίας ως τη μεγαλύτερη στρατιω
τική εκστρατεία της μετά τον παγκόσμιο πόλεμο, ξεπερνώντας τις εκστρατείες
στο Αφγανιστάν και το Κόσσοβο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η Γερμανία, η
οποία βρισκόταν σε ένα ιδιότυπο καθεστώς σχετικής αποστρατικοποίησης μετά
τον πόλεμο, σήμερα αυξάνει ραγδαία τις “αμυντικές” της δαπάνες.
Φυσικά ο κίνδυνος για πολλαπλασιασμό των ναυαγίων και των “παράπλευρων
απωλειών” κατά την εφαρμογή της Eunavfor Med είναι κάτι που ανησυχεί την
ΕΕ, αλλά μονάχα στο επίπεδο διαχείρισης της εικόνας της, όπως μαρτυρούν
απόρρητα έγγραφα που διέρρευσε το wikileaks. Σε εσωτερικά έγγραφα με ημε
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ρομηνία 12 Μαΐο υ 2015 της υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου (EEAS) προς την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (PSC) αναφέρε
ται η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Λιβύη, και μάλιστα παρακάμπτο
ντας τις τυπικές διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα του σχεδιασμού λόγω της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ώστε να γίνουν χερσαίες επιχειρήσεις με πρό
σχημα τα “δουλεμπορικά κυκλώματα”: “Το EUMC (Στρατιωτική Επιτροπή της
ΕΕ) εκτιμά ότι μια στρατιωτική επιχείρηση CSDP (Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και
Άμυνας), όπως παρουσιάζεται στην αναφορά Α, είναι στρατιωτικά απαιτητική
δεδομένης της εξαιρετικά πολύπλοκης θαλάσσιας και χερσαίας κατάστασης,
αλλά στρατιωτικά εφικτή υπό το πρίσμα ενός συμπαγούς νομικού πλαισίου και
δεσμευτικών κανόνων. Μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να συμβάλλει στις προ
σπάθειες της ΕΕ να αποδιοργανώσει το εμπορικό μοντέλο των δικτύων λαθρε
μπορίου μεταναστών. Η διάρκεια της επιτυχίας της επιχείρησης θα εξαρτηθεί
σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή μιας γνήσιας περιεκτικής προσέγγισης”.
Στα έγγραφα φαίνεται πως κρίνεται απαραίτητη η εγκαθίδρυση μηχανισμών
αλληλεπίδρασης, ανταλλαγής πληροφοριών και στρατιωτικού συντονισμού με
άλλους οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ , το ΝΑΤΟ, η Αραβική Ένωση, η Europol, η
Interpol, η Eurosur κλπ.
Στα έγγραφα, σε αντίθεση με τις επίσημες διαψεύσεις, εκφράζονται ευθέως
οι φόβοι για τη σπίλωση της φήμης της ΕΕ από πιθανές απώλειες αμάχων:
“Η IMD (Εισαγωγική Στρατιωτική Οδηγία) θα πρέπει επίσης να δώσει έμφαση
στην ανάγκη για προσεκτική βαθμονόμηση της στρατιωτικής δραστηριότητας,
ιδιαίτερα εντός των λιβυκών εσωτερικών υδάτων ή ακτών, ώστε να αποφευ
χθεί η αποσταθεροποίηση της πολιτικής διαδικασίας με την πρόκληση παρά
πλευρων απωλειών, τη διαταραχή νόμιμων οικονομικών δραστηριοτήτων ή τη
δημιουργία αίσθησης ότι διαλέγουμε κάποια πλευρά”. Και για αυτόν ακριβώς
το λόγο αναφέρεται η αναγκαιότητα της επικοινωνιακής διαχείρισης με σκοπό
την προετ οιμασία της κοινής γνώμης για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης:
“Το EUMC αναγνωρίζει τον κίνδυνο η φήμη της ΕΕ να συνδεθεί με οποιεσδή
ποτε θεωρ ούμενες παραβάσεις από τις δυνάμεις της EE μέσω κάποιας δημό
σιας παρερμήνευσης των καθηκόντων και των στοχοθεσιών της, ή την πιθανή
αρνητική επίδραση μιας ενδεχόμενης απώλειας ζωής που θα αποδοθεί, ορθά
ή λανθασμένα, σε ανάληψη δράσης ή την απουσίας της από τη μεριά των
δυνάμεων της ΕΕ. Επομένως, το EUMC θεωρ εί ότι είναι απαραίτητη εξαρχής
μια ευρωπαϊκή στρατηγική πληροφόρησης ώστε να δοθεί έμφαση στο κόπο
της επιχείρησης της ΕΕ και να διευκολυνθεί η διαχείριση των προσδοκώμε
νων καταστάσεων. Οι επιχειρήσεις στρατιωτικής πληροφόρησης θα πρέπει να
είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ευρωπαϊκής στρατηγικής”. Στο πρώτο
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έγγραφο υπάρχει και η κυνική οδηγία: “Οι επιχειρήσεις διάσωσης που θα λαμ
βάνουν χώρα κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης δεν θα πρέπει να δημο
σιοποιούνται ώστε να αποφεύγεται η παροχή κινήτρων στους μετανάστες.”…
Φυσικά, όλη αυτή η πολιτική αποτροπής και αντικινήτρων θα πρέπει να διαν
θίζεται και με τον απαραίτητο για επικοινωνιακούς λόγους “πόλεμο εναντίον
της τρομοκρατίας”. Έτσι, η Μογκερίνι δηλώνει πως αρκεί μονάχα μια ματιά να
ρίξουμε στο επιχειρηματικό μοντέλο των δουλεμπόρων και τη ροή των χρη
μάτων από τη διακίνηση για να καταλάβουμε ότι ενδέχεται να στηρίζουν την
ισλαμική τρομοκρατία. Και στο ίδιο πλαίσιο ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ
υποστηρίζει πως ενδέχεται μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών να
κρύβονται τρομοκράτες. Και από κοντά σιγοντάρει κι ο “δικός μας” Π. Καμένος
δηλώνοντας πως ανάμεσα στους μετανάστες ενδέχεται να διακινηθούν τρο
μοκράτες από την Ελλάδα προς την Ευρώπη και πιθανόν να συμβαίνει ήδη!
Και όπως μας διδάσκει και η πρόσφατη ιστορία, οι δυτικοί δεν χρειάζονται τις
περιττές βεβαιότητες. Με τα ενδεχόμενα και μόνο μπορούν να στήσουν ολό
κληρες σφαγές. Για όποιον ξέρει να διαβάζει πίσω από τις προσεκτικές διατυ
πώσεις, τα πράγματα είναι σαφή: με την εφαρμογή της Eunavfor Med και το
πρόσχημα του “πολέμου εναντίον των δουλεμπόρων”, μπαίνει σε καινούρια
και πιο αναβαθμισμένη φάση ο πόλεμος που έχει κηρύξει η ΕΕ εναντίον των
προσφύγων και των μεταναστών.
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΡΩΝ (EUROSUR) ΚΑΙ Η FRONTEX.
Το ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε το σύστημα Eurosur στις 9 Οκτώβρη του 2013,
λίγες μέρες μετά το θάνατο 366 μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική στα
ανοιχτά της Λαμπεντουζα [4]. Το σύστημα έχει σαν στόχο το συντονισμό, τη
δικτύωση και το μοίρασμα πληροφοριών διαχείρισης συνόρων. Σύμφωνα με
δελτίο τύπου της Κομισιόν: “Στο πλαίσιο του μηχανισμού Eurosur, οι αρμόδιες
αρχές των κρατών μελών για την επιτήρηση των συνόρων (συνοριοφύλακες,
ακτοφύλακες, αστυνομία, τελωνεία και ναυτικές δυνάμεις) θα είναι σε θέση
να ανταλλάσσουν επιχειρησιακές πληροφορίες και να συνεργάζονται μεταξύ
τους, με τη Frontex και με τις γειτονικές χώρες. Η αυξημένη ανταλλαγή πληρο
φοριών και η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας επιτήρησης που εισάγει το Eurosur
μπορεί επίσης να αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για τη διάσωση μεταναστών
που προσπαθούν να φτάσουν στις ακτές κρατών μελών της ΕΕ σε μικρά σκάφη
που είναι ακατάλληλα για το σκοπό αυτό και τα οποία πολύ δύσκολα μπορούν
να εντοπιστούν”.
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Πέρα από τους διακηρυγμένους “ανθρωπιστικούς” στόχους που επικαλείται η
ΕΕ, στην πραγματικότητα το Eurosur δεν είναι “τίποτα λιγότερο από τη δημιουρ
γία ενός περιπλοκότατου αόρατου πανοπτικού συστήματος που θα παρακο
λουθεί ασταμάτητα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, από τις Κανάριες νήσους έως
και τη Μαύρη Θάλασσα”. Στόχος, όμως του προγράμματος δεν είναι μονάχα η
φύλαξη των ευρωπαϊκ ών συνόρων, αλλά και “η εικονοποίηση της κατάστα
σης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, θαλάσσια, χερσαία και εναέρια, σε σχεδόν
πραγματικό χρόνο (…) Βασικός στόχος του συστήματος είναι η τεκμηρίωση
της κατάστασης σε κεντρικό επίπεδο, ώστε να μπορεί η Επιτροπή να παίρ
νει ορθολογικές αποφάσεις για την κατανομή των χρηματοδοτήσεων όσο και
για τη λεγόμενη διαδικασία αξιολόγησης του Σένγκεν. Ουσιαστικά η Επιτροπή
δημιουργεί ένα πανοπτικό σύστημα με το οποίο θα μπορεί να κρίνει την πληρο
φορία που της δίνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις ανάγκες που προκύπτουν,
αλλά και για το πόσο αποτελεσματικά έχουν υπάρξει στην επιτήρηση των εξω
τερικών συνόρων” [5].
Αυτή η διαδικασία δημιουργίας ενός high tech πανοπτικού συστήματος στα
σύνορα της Ευρώπης συνοδεύεται φυσικά από μια ιδιαίτερα κερδοφόρα οικο
νομία της επιτήρησης για ένα επιχειρηματικό/πολιτικό/μιλιταριστικό σύμπλεγ
μα. Η αγορά της στρατιωτικοποίησης των ευρωπαϊκών συνόρων έχει να
πουλήσει μπόλικα εμπορεύματα: στρατιωτική τεχνολογία αιχμής, drones, μη
επανδρωμένα συστήματα επιτήρησης, λογισμικά ασφάλειας, ραντάρ, ειδικές
κάμερες κατά μήκος των ακτογραμμών, εξειδικευμένα πλοιάρια επιτήρησης
κλπ. Για να υπάρχει και μια αίσθηση του μεγέθους των τεράστιων οικονομικών
συμφερόντων, αρκεί να αναφέρουμε πως η ΕΕ θα διαθέσει από το 2014 ως το
2010 περίπου 9 δις ευρώ για την προστασία των εξωτερικών της συνόρων, ενώ
σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής από τα 4 δις ευρώ που διατέθηκαν στο λεγόμενο “πρόγραμμα αλλη
λεγγύης και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών” (SOLID), κατά το διάστημα
των ετών 2007-2013, σχεδόν τα μισά (πάνω από 1,8 δις) δωρίστηκαν σε εξοπλι
στικά προγράμματα και τεχνολογική υποδομή της συνοριακής φύλαξης. Ταυ
τόχρονα, το ISF (Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας), που ιδρύθηκε τον Απρίλη του
2014, διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό που αγγίζει τα 3,8 δις ευρώ [6]. Άλλη μια
πηγή επιχειρηματικής κερδοφορίας είναι και οι κατασκευές φραχτών, με συρ
ματόπλεγμα τύπου ΝΑΤΟ, με ιδιαίτερα επικίνδυνες και θανατηφόρες μεταλλι
κές λεπίδες. Μόνο για το φράχτη που έχει υψώσει η Ουγγαρία στα σύνορά της
με τη Σερβία έχει ξοδέψει 20 εκατ. ευρώ.
Σε όλο αυτό το αλισβερίσι εμπλέκονται δεκάδες ευρωπαϊκές και ισραηλινές
επιχειρήσεις, ενώ ειδικό ρόλο ως πλασιέ εμπορευμάτων επιτήρησης υψηλής
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τεχνολογίας παίζει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επι
χειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ. Η
γνωστή σε όλους μας Frontex, σύμφωνα με τον ίδιο τον εκπρόσωπο τύπου της
δύναμης Μίκαλ Πάρζιζεκ, αποτελεί “έναν διαμεσολαβητή μεταξύ της ερευνητι
κής κοινότητας, ιδιωτικών επιχειρήσεων και εθνικών συνοριοφυλακών”.
Η αμφιλεγόμενη Frontex αποτελεί βασικό στήριγμα του συστήματος Eurosur.
Τέθηκε σε υπηρεσιακή λειτουργία το 2005 με έδρα τη Βαρσοβία, κατέχοντας
ένα προνομιακό πεδίο στον ευρωπαϊκ ό προϋπολογισμό, ενώ οι αναλύσεις και οι
εκτιμήσεις κινδύνων που κάνει παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατανομή του
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Είναι ενδεικτικό πως η Frontex έχει αυτονο
μία κινήσεων στην αγορά και ενοικίασ η τεχνολογικού εξοπλισμού επιτήρησης
και δύναται να αναπτύσσει οικονομικές δραστηριότητες για να αυξήσει τους
πόρους της. Βασικό καθήκον της είναι ο συντονισμός κοινών επιχειρήσεων με
κράτη μέλη της ΕΕ στα χερσαία, εναέρ ια και υδάτινα σύνορα του ευρωφρουρί
ου, η εκπαίδευση συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων και η πραγματοποίηση
απελάσεων μεταναστών στις χώρες προέλευσης [7]. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊ
κό Κοινοβούλιο, η Frontex “πραγματοποιεί ανάλυση κινδύνου, καταρτίζει προ
γράμματα εκπαίδευσης για τους φύλακες των συνόρων και διενεργεί έρευνα.
Διαδραματίζει επίσης έναν πιο ενεργό ρόλο στο πλαίσιο της επιχειρησιακής
συνεργασίας με το συντονισμό κοινών δράσεων διαχείρισης των συνόρων και
με την οργάνωση επιχειρήσεων επαναπροώθησης (…) Έχει επίσης αναβαθμί
σει την ικανότητα επιτήρησης μέσω της δημιουργίας του Κέντρου Περιπτωσιο
λογικής Μελέτης και, εσχάτως, μέσω της εγκαθίδρυσης του Eurosur, το οποίο
αποτελεί ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με σκοπό να διευκολύνει την
ανταλλαγή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο δεδομένων για τα σύνορα μεταξύ της
Frontex και των κρατών μελών Σένγκεν”. Στην Ελλάδα η Frontex συμμετέχει
από το 2006 στην Κοινή Επιχείρηση Ποσειδών στα ελληνοτουρκικά, τα ελληνο
αλβανικά και τα βουλγαροτουρκικά σύνορα. Σύμφωνα με το ελληνικό υπουρ
γείο Εξωτερικών, η επιχείρηση είναι η μεγαλύτερη που έχει συντονίσει ποτέ η
Frontex και “συμμετέχουν με εναέρ ια, πλωτά και χερσαία μέσα, τεχνικό εξο
πλισμό και φιλοξενούμενους αξιωματικούς 26 κράτη μέλη της ΕΕ και του χώρου
Σένγκεν”. Το ίδιο το ελληνικό κράτος μάλιστα αιτήθηκε το 2010 την αυξημένη
εμπλοκή της Frontex στα ελληνοτουρκικά σύνορα, πράγμα που οδήγησε στη
λεγόμενη επιχείρηση Rabits, η οποία συνετέλεσε στο σπρώξιμο των μετανα
στευτικών ροών σε θαλάσσιες και πιο επισφαλείς διόδους.
Μετά από την έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ τον Απρίλη του
2015, αποφασίστηκε ο τριπλασιασμός της χρηματοδότησής της Frontex και η
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ενίσχυση του ρόλου της σε όλη τη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, με την
επέκταση και το συντονισμό των επιχειρήσεων Τρίτων και Ποσειδών που πραγ
ματοποιούνται στην Ιταλία και την Ελλάδα. Φανερά ενθουσιασμένος για την
απόφαση αυτή ο αναπληρωτής διευθυντής του Οργανισμού για τη Διαχείριση
των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ Γκιλ Αρίας δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: “Η απόφαση
αυτή είναι προφανώς καλοδεχούμενη από τη Frontex γιατί θα μας επιτρέψει να
χρησιμοποιήσουμε περισσότερα μέσα και κατ’ επέκταση να ενισχύσουμε την
ικανότητα αντίδρασης των επιχειρήσεών μας, ώστε και να ανακόπτουμε την
πορεία των μεταναστών και ταυτόχρονα να διασώζουμε τους μετανάστες που
βρίσκονται σε κίνδυνο”. Φυσικά, πραγματικός σκοπός της Frontex δεν είναι η
“διάσωση” των μεταναστών, στην οποία υποκριτικά αναφέρεται ο Αρίας, αλλά
η διενέργεια επιχειρήσεων απώθησής τους.
Η Frontex έχει καταγγελθεί πάμπολλες φορές για αδιαφάνεια και παραβί
αση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή
του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (και νυν πολιτευτή του Ποταμιού) Νικηφόρο
Διαμαντούρο λειτουργεί στα όρια της νομιμότητας. Χαρακτηριστικές για το
αυθαίρετο πλαίσιο κίνησης και δραστηριότητας της Frontex είναι και οι δηλώ
σεις της Νατάσας Στραχίνη, μέλους της Ομάδας Δικηγόρων για τα Δικαιώματα
Προσφύγων και Μεταναστών: “Η μεθόριος είναι μια άγρια πραγματικότητα. Αν
αυτό το έχεις ζήσει, γνωρίζεις ότι κανένα πλαίσιο δράσης δεν μπορεί να προ
βλέψει όλες τις πιθανότητες να πάει κάτι λάθος και να καλύψει έναν θεσμό, ο
οποίος ασκεί εκτελεστική εξουσία εκεί. Επομένως, γενικά μιλώντας, ναι, μου
φαίνεται πως η Frontex διαμορφώνει μια πραγματικότητα πανοπτικού. Θα
είναι παρούσα παντού, αλλά εκτεθειμένη πουθενά”. Στο ίδιο μοτίβο και η
ευρωβουλευτής των Πρασίνων Φρανσίσκα Κέλερ: “Η Frontex φαίνεται να λει
τουργεί σε ένα κενό ελέγχου εξουσίας, έχει φοβερές αρμοδιότητες οι οποίες
αυξάνονται καθημερινά χωρίς ουσιαστικά να απαντά στο πότε, γιατί και πώς
αποφασίζει πού θα επιχειρήσει, και πώς διαπραγματεύεται και εφαρμόζει τις
πολιτικές της” [8].
ΦΘΗΝΗ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΣ “ΑΝΤΙ”ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
“Η προσφυγική κρίση μπορεί να γίνει από πρόβλημα πρόκληση και να μετα
σχηματιστεί σε ευκαιρία”. Ντ. Τουσκ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Η Ευρώπη Φρούριο, όμως, χωρίζει τους πολεμικούς και οικονομικούς πρό
σφυγες σε “χρήσιμους και τοξικούς”, σύμφωνα με τα λόγια της σενεγαλέζας
συγγραφέα Φατού Ντιομέ. Έτσι, οι “χρήσιμοι” πρόσφυγες χρησιμοποιούνται
και ως επένδυση για το ευρωπαϊκ ό κεφάλαιο, κυρίως για το γερμανικό. Χρη
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σιμοποιούνται ως φθηνή εργατική δύναμη για να αλεστούν από την κρεατο
μηχανή της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Να γιατί ξαφνικά το γερμανικό κράτος
έγινε “αντιρατσιστικό” και δέχθηκε, μόνο για το 2015, 800.000 πρόσφυγες από
τη Συρία (και μόνο…) στο έδαφός του. Να γιατί ο αντικαγκελάριος Ζίγκμαρ
Γκάμπριελ δήλωσε στο ZDF πως η Γερμανία μπορεί να δέχεται μισό εκατομμύριο
πρόσφυγες ετησίως για τα επόμενα χρόνια.
O Ίνγκο Κράμερ είναι ο πρόεδ ρος της Συνομοσπονδίας Γερμανών Εργοδοτών
(BDA), γνωστός στα μέρη μας για τη “φιλελληνική” του στάση όταν προέτρεψε
τη γερμανική πολιτική ηγεσία να επιδείξει περισσότερη υπομονή με την Ελλά
δα. Ο “υπομονετικός” Κράμερ αποκάλυψε σε συνέντευξή του στη Suddeutsche
Zeitung το πραγματικό πρόσωπο που κρύβεται πίσω από το δακρύβρεχτο
“αντιρατσισμο” του κεφαλαίου. Χαρακτήρισε ως “πρωτίστως ηθικό ζήτημα”
την παροχή βοήθειας στους μετανάστες και κατήγγειλε το γερμανικό σύστημα
παροχής ασύλου: “Μέχρι τώρα σχεδόν τους φυλακίζουμε στα κέντρα υποδο
χής. Τι αποτέλεσμα περιμένουμε να έχουμε; Τροφοδοτούμε διαμάχες και βαν
δαλισμούς”. Με την ευκαιρία, όμως, ας βγάλουμε και λεφτά. Οι μετανάστες
είναι ευλογία και μπορούν να βοηθήσουν τη Γερμανία και οικονομικά: “Τα
επόμενα είκοσι χρόνια χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο εργατικό δυναμικό από
αυτό που μπορεί να παράξει η χώρα”. Η απορρόφηση των μεταναστευτικών
ροών μπορεί να βοηθήσει τη γερμανική αγορά εργασίας να καλύψει 500.000
κενές θέσεις, υποστήριξε ο Κράμερ.
Η Γερμανία χρειάζεται φθηνή εξειδικευμένη εργασία και οι πρόσφυγες από τη
Συρία, που προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από μεσαία και μορφωμένα στρώμα
τα, μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό. Ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπη
ρεσίας για την Εργασία (BA) Φρανκ-Γιούργκεν Βάιζε, με δηλώσεις του στην Bild,
αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες ως ακόμα μια επένδυση για την κερδοφορία του
κεφαλαίου. Μια επένδυση που όπως όλες χρειάζεται εκπαίδευση, ενσωμάτωση
και λιγότερη γραφειοκρατία.
Ο επίτροπος οικονομικών υποθέσεων της ΕΕ Πιερ Μοσκοβισί ήταν ακόμα πιο
σαφής από το βήμα του συνέδριο του Ινστιτούτο Μπρίγκελ, που πραγματο
ποιήθηκε στην έδρα του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών στο Βερολίνο
τον περασμένο Σεπτέμβρη: “Η προσφυγική κρίση θα μπορούσε να θεωρ ηθεί
απειλή, όμως αυτή η αντίληψη δεν θα έπρεπε να σβήσει τα οικονομικά οφέλη
που θα μπορούσαν να προέλθουν από την αιφνίδια αύξηση του πληθυσμού”. Η
Γερμανία, τόνισε ο Μοσκοβισί, μπορεί να επενδύσει στο υψηλό επίπεδο εκπαί
δευσης και κατάρτισης των προσφύγων από τη Συρία, καλώντας ταυτόχρονα
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τις ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν ενταξιακές πολιτικές ως μέσο για
την καπιταλιστική ανάπτυξη: “να στοχεύουν στους πρόσφυγες ως επένδυση”.
Αυτή η επένδυση, φυσικά, θα γίνει με ζεστό κρατικό χρήμα. Έτσι, στις 28 του
Σεπτέμβρη, οι εταίροι του κυβερνητικού συνασπισμού της Γερμανικής Ομο
σπονδίας αποφάσισαν τη ραγδαία αύξηση των δαπανών για την ένταξη των
προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στα 6 δις ευρώ, με ταυτόχρονη απο
γραφειοκρατικοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας παροχής ασύλου. Η
επένδυση αυτή δημιουργεί και περισσότερες θέσεις εργασίας: 3.000 άτομα θα
προσληφθούν συνολικά σε θέσεις συμπληρωματικές και ενισχυτικές της ομο
σπονδιακής αστυνομίας. Ο “ανθρωπισμός” φυσικά έχει και τα όριά του: διπλα
σιάζεται ο χρόνος παραμονής των προσφύγων και των μεταναστών στα στρα
τόπεδα συγκέντρωσης (από τους τρεις μήνες φτάνει στους έξι) [9], μειώνεται
το κονδύλι για την παροχή υλικής βοήθειας σε υπό απέλαση μετανάστες (μιας
και δεν εντάσσονται σε επενδυτικό πρόγραμμα), ενώ αυστηροποιούνται και τα
κριτήρια και οι προϋποθέσεις παροχής ασύλου. Λίγες μέρες πριν, η Γερμανία
προχωρούσε σε μονομερή άρση της συνθήκης Σένγκεν, επαναφέροντας τους
συνοριακούς ελέγχους στα σύνορά της με την Αυστρία, ενώ μετά από σχετικό
γερμανικό αίτημα ακολούθησαν κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία,
η Αυστρία, η Σλοβακία, η Ολλανδία και η Τσεχία. Το γερμανικό πραξικόπημα
είχε την πλήρη κάλυψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ανακοίνωσε σχετικά:
“η προσωρινή επανεισαγωγή των συνοριακών ελέγχων μεταξύ των κρατών
μελών είναι μία έκτακτη πιθανότητα ειδικά προβλεπόμενη και ρυθμιζόμενη
από τον συνοριακό κώδικα της Σένγκεν στην περίπτωση κρισιακής κατάστα
σης. Η παρούσα κατάσταση στη Γερμανία φαίνεται να είναι μια κατάσταση που
καλύπτεται από τους κανόνες”. Ταυτόχρονα, το γερμανικό κράτος ακολουθεί
τον γενικό κανόνα της στρατιωτικοποίησης, χρησιμοποιώντας ακόμα και την
πολεμική αερ οπορία στο σχεδιασμό της για την απέλαση περίπου 200.000
μεταναστών από το έδαφός της…
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης Φρούριο χρησιμοποιεί πότε το
καρότο και πότε το μαστίγιο. Όταν δεν σκοτώνει τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες στα χερσαία και υδάτινα σύνορά της και όταν δεν τους φυλακίζει
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τότε δείχνει την “ευαισθησία” της. Τους χρη
σιμοποιεί ως φθηνή καύσιμη ύλη στην καπιταλιστική κρεατομηχανή. Μέσα
από τη διαδικασία της παρανομοποίησης δημιουργεί μια ακραία υποτιμημένη
εργατική τάξη, που χρησιμοποιείται ως μοχλός γενικότερης απαξίωσης της
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εργασιακής δύναμης. Ο θεσμικός “αντιρατσισμός” είναι ό,τι περίσσεψε από
τις βόμβες. Είναι ένα κομμάτι του πολέμου που έχει κηρύξει το κεφάλαιο και ο
ιμπεριαλισμός εναντίον των φτωχών.
Ο ευρωατ λαντικός ιμπεριαλισμός έχει κηρύξει έναν αιματηρό πόλεμο εναντί
ον των φτωχών. Πόλεμο στρατιωτικό, αλλά ταυτόχρονα και οικονομικό. Όχι
κάποιος κομμουνιστής ή αναρχικός, αλλά ο Ζαν Ζιγκλέρ, υψηλόβαθμο στέλε
χος του ΟΗΕ, γράφει χαρακτηριστικά: “Το χρέος και η πείνα είναι τα δύο όπλα
μαζικής καταστροφής που χρησιμοποιούν οι αφέντες του κόσμου για να υπο
δουλώσουν τους λαούς και να εκμεταλλεύονται την εργατική τους δύναμη, τις
πρώτες ύλες τους και τα όνειρά τους (…) Η εποχή της επικυριαρχίας μέσω του
χρέους διαδέχθηκε, χωρίς μεταβατικό διάστημα, την εποχή της αποικιοκρατί
ας. Η εκλεπτυσμένη βία του χρέους υποκατέστησε την ωμή και φανερή βία της
εξουσίας του μητροπολιτικού κέντρου” [10].
Σ’ αυτόν τον πολυεπίπεδο ταξικό πόλεμο το δικό μας χρέος είναι διπλό:
Πρώτα απ’ όλα να σταθούμε στο πλευρό των κολασμένων αυτής της γης. Να
χτίσουμε στους τόπους μας δομές αλληλεγγύης και υλικής στήριξης. Να απο
κρούσουμε τον κρατικό και παρακρατικό ρατσισμό, το θεσμικό και εξωθεσμικό
φασισμό. Όλες μας οι προσπάθειες, όμως, θα μείνουν ελλιπείς αν δεν κινηθού
με στην κατεύθυνση του χτισίματος ενός πλατιού διεθνιστικού αντικαπιταλιστι
κού αντιιμπεριαλιστικού μετώπου, του μόνου ικανού να δημιουργήσει αναχώ
ματα τόσο στις έμμεσες ή άμεσες πολεμικές επενδύσεις της Δύσης που ισοπε
δώνουν χώρες ολόκληρες όσο και στη βίαιη φτωχοποίηση της περιφέρειας και
τη μεταφορά απίστευτης ποσότητας πλούτου στα ιμπεριαλιστικά κέντρα, που
δημιουργεί στρατιές ολόκληρες από οικονομικούς πρόσφυγες.
Σημειώσεις:
[1] Από την εισαγωγή της ατζέντας του 2015 του ταμείου αλληλεγγύης στους
φυλακισμένους και διωκόμενους αγωνιστές, με ειδική θεματική τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης.
[2] Δημήτρης Αγγελίδης: Επιχειρήσεις βίαιης αποτροπής στο Αιγαίο; (Εφημερί
δα των Συντακτών, 12/08/2015)
[3] Διεθνής Αμνηστία: Ελλάδα σύνορο ελπίδας και φόβου. Μετανάστες και πρό
σφυγες απωθούνται στα σύνορα της Ευρώπης.
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[4] Η τραγωδία στη Λαμπεντούζα στις 3 Οκτώβρη του 2013 οδήγησε την Ιτα
λία στην έναρξη της επιχείρησης Mare Nostrum, με διακηρυγμένο σκοπό τη
διάσωση μεταναστών. Παρ’ ότι η επιχείρηση ενσωμάτωσε στη λογική της τη
στρατιωτικοποίηση των συνοριακών ελέγχων, με τη χρήση drones της ιτα
λικής πολεμικής αερ οπορίας, δέχθηκε αυστηρή κριτική από συντηρητικούς
κύκλους, οι οποίοι θεωρούσαν πως η διάσωση μεταναστών δημιουργεί κίνητρα
και νέες διόδους ροών. Χαρακτηριστικές αυτής της λογικής ήταν οι δηλώσεις
στη βουλή των Λόρδων της υπεύθυνης Εξωτερικών Υποθέσεων της Βρετανι
κής Κοινοπολιτείας βαρόνης Analey, πριν την έναρξη της επιχείρησης Τρίτων:
“Δεν υποστηρίζουμε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο… Η
κυβέρνηση πιστεύει ότι δημιουργούν έναν μη ηθελημένο πόλο έλξης, ενθαρ
ρύνοντας περισσότερους μετανάστες να επιχειρήσουν το επικίνδυνο πέρασμα
της θάλασσας”.
[5] Αποστόλης Φωτιάδης, Έμποροι των συνόρων. Η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτο
νική επιτήρησης, εκδ. Ποταμός. Πολλά από τα στοιχεία του κεφαλαίου προέρ
χονται από το αξιόλογο αυτό βιβλίο.
[6] Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: “Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας,
με προϋπολογισμό 3,8 δις ευρώ, στοχεύει στην καταπολέμηση του εγκλήματος,
συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας. Επίσης, διευκολύνει τις μετακινήσεις
στην ΕΕ και διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της
ΕΕ”.
[7] “Ενώ τα κράτη μέλη είναι κυρίως υπεύθυνα για τη διενέργεια των απελά
σεων, η άμεση δημιουργία ενός ειδικού γραφείου απελάσεων εντός της Frontex
θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει τη διευκόλυνση, την οργάνωση και
τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων απέλασης” (Theresa May, υπουργός Εσω
τερικών της Βρετανίας).
[8] Αποστόλης Φωτιάδης: Frontex: Ένας θεσμός-νάνος με δυνάμεις γίγαντα
(στην ιστοσελίδα του tvxs).
[9] Ακόμα και το ναζιστικό στρατόπεδο του Μπούχεβαλντ, καθώς και ένα
παράρτημα του Νταχάου, χρησιμοποιήθηκαν από τις γερμανικές αρχές για να
“φιλοξενήσουν” μετανάστες, αλλά και γερμανούς άστεγους.
[10] Ζαν Ζιγκλέρ, Η Αυτοκρατορία της ντροπής, εκδ. Σύγχρονοι Ορίζοντες
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NO CONEX 15! ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΑΣ!
κείμενο μεταφρασμένο από την ιστοσελίδα NO CONEX15!
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Από τις 16 μέχρι τις 23 Σεπτέμβρη, ο ελβετικός στρατός θα διεξάγει μια άσκη
ση με την ονομασία CONEX 15 στη βορειοανατολική Ελβετία. Αυτή η άσκηση
στοχεύει στην προετ οιμασία του στρατεύματος για μια κατάσταση έκτακτης
ανάγκης σε πραγματικό χρόνο. Τη στιγμή που η Ευρώπη και η Ελβετία αρκού
νται στο να συνεπικουρούν στον πνιγμό δεκάδων χιλιάδων μεταναστών κατα
μεσής της Μεσογείου, η εν λόγω άσκηση μοιάζει να είναι το αποκορύφωμα
του κυνισμού. Προετοιμάζονται και μαθαίνουν να αμύνονται απέναντι σε μια
πραγματική έφοδο, για την οποία ο στρατός μάς προμηθεύει με ένα σενάριο
πρόβλεψης: “Μια Ευρώπη του μέλλοντος, με νέες χώρες και νέα σύνορα, περ
νάει μια οικονομική κρίση. Οι συνέπειες αυτής της κρίσης εκτείνονται και στην
Ελβετία: σπανιότητα των αποθεμάτων, εξάπλωση της μαύρης αγοράς και των
εγκληματικών οργανώσεων. Τα αποθέματα σιταριού, αερίου και πετρελαίου
γίνονται στόχος σαμποτάζ και πλιάτσικου. Επιπλέον, εθνικές εντάσεις προκα
λούν αυξάνουσες ροές προσφύγων προς την Ελβετία”.
Τα σενάρια της απειλής
Πέντε χιλιάδες στρατιώτες θα σταλούν γύρω από τη Βασιλεία. Η επιτήρηση
των συνόρων και των ιδιαίτερα επαπειλούμενων “υποδομών τηλεπικοινω
νιών, των δικτύων ηλεκτροδότησης και διανομής τροφίμων”, θα βρίσκονται
στο κέντρο της άσκησης. Αυτό το θέαμα θα στηριχθεί, μεταξύ άλλων, από τα
λιμάνια της ελβετικής Ρενανίας, το πανεπιστημιακό νοσοκομειακό κέντρο και
τον CFF (Ομοσπονδιακός Σιδηροδρομικός Οργανισμός). Μια έκθεση με τον τίτλο
“Ο Στρατός Σας” θα διεξαχθεί στη Muttenz, από τις 19 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου,
ώστε να παρουσιάσει στον φορολογούμενο μια συνολική εικόνα της κατάστα
σης και της αξιοποίησης των δημόσιων πόρων. Επιπλέον, οποιαδήποτε ανάλυ
ση σχετικά με ένα ύπουλο σύστημα που παράγει τις κρίσεις και στη συνέχεια
κερδίζει από αυτές, παραμένει στο παρασκήνιο. Ενώ μιλάνε για την “Ευρώπη
του μέλλοντος” και για “μια οικονομική κρίση που έρχεται”, το γεγονός ότι
είμαστε ήδη στην καρδιά μιας τέτοιας κατάστασης αποκρύπτεται. Η απορρύθ
μιση της ευρωπαϊκ ής οικονομικής ζώνης δεν είναι τεχνητή και η πίεση που
ασκείται στην Ελλάδα είναι καθόλα πραγματική. Μόνο που πρόκειται για μια
μόνιμη συνθήκη και όχι απλά για μια κρίση.
Η ρητορεία ότι η Ελβετία δεν είναι κομμάτι της Ευρώπης και το γεγονός ότι
μοιάζει να νίπτει τας χείρας της, χρησιμοποιούνται από την ίδια στο πλαίσιο
μιας ύπουλης πρακτικής με στόχο να επωφεληθεί από τη συγκυρία. Η καθιέ
ρωση ενός κατασταλτικού μεταναστευτικού καθεστώτος, ενισχυόμενου κυρί
ως από την κατασκευή ομοσπονδιακών στρατοπέδων, συνοδεύεται από την
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προστασία του ελβετικού οικονομικού κολοσσού. Πίσω από την ουδετερότητα
και τη δημοκρατία συνεχίζεται η συμβολή στην αναπαραγωγή της παγκόσμιας
φτώχειας μέσω της χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας πάνω στις πρώτες ύλες,
των απαλλοτριώσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας βάσει του ελβετικού νόμου
και των διαμαχών που τροφοδοτούνται από τις εξαγωγές όπλων.
Η διατήρηση των προνομίων
Το σενάριο που εκτυλίσσεται από την CONEX 15 τείνει να νομιμοποιήσει την
ύπαρξη του στρατού σε μια ουδέτερη Ελβετία. Ο πόλεμος ενάντια σε ένα ξένο
κράτος δεν αποτελεί πλέον αιτία ύπαρξης του ελβετικού στρατού. Εδώ και είκο
σι χρόνια, η διατήρηση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας είναι η ομολογημέ
νη αποστολή του στρατού, ο οποίος διεξήγαγε ήδη αποστολές της αστυνομίας
τα τελευταία χρόνια. Έτσι, οι φερόμενες ως “εθνικές διαμάχες” παρουσιάζο
νται σαν αιτία των μεταναστευτικών ρευμάτων προς την πλούσια Ελβετία. Ένας
πεινασμένος πληθυσμός θα έρθει να κλέψει τις πηγές μας, ωθούμενος από την
οικονομική κρίση. Οι όροι του “εσωτερικού εχθρού” και της “εγκληματικής
οργάνωσης” αφήνουν την υπόνοια ενός πολέμου όλων εναντίον όλων, των
διαφόρων διασκορπισμένων βάρβαρων και παράνομων ενάντια στο ναό του
πολιτισμού, ενάντια στο νόμο και την τάξη.
Από την πλευρά μας, βλέπουμε απλά έναν πόλεμο των πλουσίων ενάντια στους
φτωχούς, τον έλεγχο του πληθυσμού και τακτικές αντιεξέγερσης για την εγγύ
ηση των προνομίων και τη διατήρηση της εξουσίας.
Κυβερνώ σημαίνει ελέγχω
Σενάρια αυτού του τύπου επιτρέπουν τη νομιμοποίηση της αντιεξέγερσης σε
τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, που διεξάγεται ενάντια σε πληθυσμούς φτω
χούς και σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένους από τα οφέλη του συστήματος. Οι
ενισχυμένοι έλεγχοι των συνόρων, οι εγκατεστημένες κάμερες στην πόλη και οι
επίδειξη δύναμης, όπως συμβαίνει με την CONEX 15, τείνουν να εγκαθιδρύσουν
ένα αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας γύρω από τις υπάρχουσες συνθήκες
ζωής. Η κατάσταση σοκ που δημιουργείται από αυτά τα θεάματα-καταστροφές
λειτουργεί σαν εργαλείο ελεγχόμενης αποσταθεροποίησης που στοχεύει στη
θεμελίωση της διατήρησης της δημόσιας τάξης. Μας αφήνουν άφωνους και
ανήμπορους, με την επιθυμία για μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία, αποι
κίζοντας τα μυαλά μας και επιδρώντας πάνω στην καθημερινότητά μας.
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Η λιποταξία είναι προτιμότερη από την υπακοή
Δεν θέλουμε να αφεθούμε στη διακυβέρνηση ενός παρανοϊκού κράτους. Δεν
θέλουμε να αφεθούμε στον εγκλωβισμό της καθεστηκυίας τάξης. Απαντάμε
στο Κεφάλαιο και την εκμετάλλευση με αλληλεγγύη, στην ανημποριά με τη
συλλογική δράση. Δεν είμαστε ηλίθιοι, ανίκανοι να δράσουμε και δεν θέλου
με να συμμετέχουμε παθητικά σε αυτόν τον πόλεμο που διεξάγει το κράτος
ενάντια στους φτωχούς και τους αποκλεισμένους που έχουν “πλαστά χαρτιά”.
Καλούμε λοιπόν όλους τους αντιμιλιταριστές, όλους τους αντιεξουσιαστές και
γενικότερα όλους αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στα προνόμια που φυλά
γονται ζηλόφθονα από τις ελίτ, να έρθουν στη Βασιλεία από τις 16 μέχρι τις 25
Σεπτέμβρη. Σας καλούμε να μην αφήσετε τις ζωές μας και την πόλη στην οποία
ζούμε να στρατιωτικοποιηθεί. Κρεμάστε στα παράθυρά σας πανό που να γρά
φουν “έξω η CONEX!”. Αρνηθείτε στο στρατό να εγκατασταθεί στα μπαρ και τα
καφέ σας. Αρνηθείτε να σερβίρετε τους στρατιώτες. Υπηρετούν την ελίτ, όχι
εμάς! Να τολμήσουμε όλοι μαζί να διαταράξουμε τις στρατιωτικές επεμβάσεις.
Να τους δείξουμε ότι είναι ανεπιθύμητοι. Να τους πούμε: Λιποτακτείστε!
Διαδηλώσεις, δράσεις και συζητήσεις
Πολλές διαδηλώσεις και δράσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί από τις 17 μέχρι
τις 20 Σεπτέμβρη. Σημειώστε την ημερομηνία και ελάτε όλες και όλοι στη Βασι
λεία. Θα υπάρχουν στάντ επικοινωνίας για να ενημερώνεστε. Σας καλούμε
να σκεφτείτε τον κατάλληλο τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δράσετε και να
διαλέξετε τα μέσα που θα σας φανούν κατάλληλα. Όχι μόνο την περίοδο πριν
αλλά και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του CONEX 15, θα χρειαστεί να ανοί
ξουμε χώρους όπου θα συναντηθούμε, θα ανταλλάξουμε και θα εμβαθύνουμε
πάνω σε ουσιαστικές προβληματικές. Η στρατιωτική άσκηση δεν διαρκεί παρά
μερικές μέρες, αλλά ο αγώνας μας ενάντια σε κάθε μορφή κυριαρχίας είναι
καθημερινός. Γιατί δεν αρκεί να διεκδικείς απλά την κατάργηση τους στρατού,
να κριτικάρεις τη διακριτική συμμετοχή της Ελβετίας στους πολέμους παντού
στον κόσμο και στα ερευνητικά σχέδια για στρατιωτικούς σκοπούς ή ακόμη να
καταγγέλλεις το εξοπλιστικό λόμπι.
Ας αναπτύξουμε την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια αντί για την απει
λή, το φόβο και τη διατήρηση των προνομίων!
Ενάντια σε αυτόν τον κόσμο της κυριαρχίας, να χτίσουμε τους κόσμους μας!

52 / ÌÏËÏÔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΑ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Μέρος Α: Σχέσεις έλξης και απώθησης με τη Ρωσία
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Εισαγωγή
Με το παρόν κείμενο ξεκινά στο ΜΟΛΟΤ μια σειρά άρθρων που θα εξετάσουν
την εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους, την ενεργειακή και στρατιω
τική του διπλωματία και την επιδίωξη γεωστρατηγικής του αναβάθμισης που
εκφράζεται μέσα από τις γεωπ ολιτικές εξυπηρετήσεις που πουλά η συγκυ
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στον ευρωατλαντικό ιμπεριαλισμό. Και όπως κάθε
πωλητής, έτσι και το ελληνικό κράτος, προσπαθεί να πουλήσει ακριβότερα το
γεωπολιτικό του οικόπεδο-γωνία, εμφανιζόμενο ως ο μοναδικός πόλος σταθε
ρότητας στο λεγόμενο τόξο αστάθειας, που ξεκινά από την Ουκρανία, διασχίζει
τα Βαλκάνια και το Αιγαίο και καταλήγει στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανα
τολή. Και φυσικά η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δεν πρωτοτυπεί. Απλώς λαμ
βάνει τη σκυτάλη από τους προκατόχους της. Όπως δήλωνε και στις 3 Μάρτη
του 2014 σε συνέδριο της Κομισιόν για την ευρωπαϊκή πολεμική βιομηχανία της
στις Βρυξέλλες ο τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας Δ. Αβραμόπουλος: “Ένα τόξο
αστάθειας εκτείνεται από την Ουκρανία μέχρι τη Βόρεια Αφρική. Σε αυτήν τη
γραμμή η Ελλάδα μπορεί, θέλει, έχει δυνατότητες, τη δύναμη και αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες, ώστε να συμβάλλει στις συλλογικές προσπάθειες για τη δια
μόρφωση κλίματος σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας”. Στις 23 Γενάρη,
μόλις δυο μέρες πριν την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιεύθηκε η “Λευκή
Βίβλος” των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων, που παρουσίαζε αυτό ακριβώς το
δόγμα: “Η Ελλάδα παίζει σημαντικό ρόλο στο περιφερειακό και διεθνές σύστη
μα ασφαλείας, με ακλόνητη φιλοδοξία να γίνει ένας οδηγός σταθερότητας
στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοαν ατολικής Ευρώπης. Προκειμένου να πετύ
χει στο δύσκολο αυτό έργο, η χώρα μας διατηρεί (...) εξαιρετικά σημαντικές
εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις που δίνουν ένα μοναδικό πλεονέκτημα για
μια πιθανή ανάπτυξη αερ οπορικών και ναυτικών δυνάμεων των συμμάχων
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Το
στοιχείο αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και υποστήριξη των
πολυεθνικών προσπαθειών (...) Όπως καταδεικνύει η περίπτωση της Λιβύης,
έχουμε δημιουργήσει μια εμπεριστατωμένη και πολύπλευρη δομή υποστηρικτι
κής δύναμης, ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις αντίστοιχες επιχειρησιακές και
εκπαιδευτικές απαιτήσεις του ΝΑΤΟ”. Ακριβώς στο ίδιο μοτίβο κινείται και η
εξωτερική πολιτική της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, στη στρατηγική επιλογή
πρόσδεσης με τον ευρωατλαντικό ιμπεριαλισμό.
Φυσικά η Ελλάδα, ως χώρα μέσου επιπέδου καπιταλιστικής ανάπτυξης, επιδιώ
κει τη γεωστρατηγική της αναβάθμιση πουλώντας γεωπολιτικές εξυπηρετήσεις
όχι επειδή είναι ισχυρή και ιμπεριαλιστική, αλλά ακριβώς για τους αντίθετους
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λόγους: επειδή είναι στριμωγμένη στη γωνία. Ούτως ή άλλως, περισσότερο
καθεστώς ανεπίσημου προτεκτοράτου θυμίζει η μονιμοποίηση της οικονομικής
εποπτείας και η επιβολή σκληρών και εξοντωτικών όρων δανεισμού για την
ανατροφοδότηση του χρέους, καθώς και οι ρυθμίσεις που επιβάλει το μνημό
νιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως η εκ των προτέρων έγκριση των δανειστών για νομο
σχέδια που θα κατεβάζει η κυβέρνηση ή η αποδοχή της γερμανικής απαίτησης
για τη δημιουργία ενός νέου αποθεματικού υπερταμείου ξεπουλήματος στρα
τηγικών τομέων της δημόσιας περιουσίας. Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, βασική
επιδίωξη του ελληνικού κράτους (χωρίς μεγάλη επιτυχία είναι η αλήθεια) είναι
μέσω της γεωστρατηγικής του θέσης και κάνοντας διάφορες μανούβρες (κλεί
νοντας ενίοτε το μάτι στη Ρωσία) να διαπραγματευτεί το πρόβλημα του κρατι
κού χρέους [1]. Και κομβικό σημείο της εξωτερικής πολιτικής της νέας “αντισυ
στημικής” κυβέρνησης, που κληρονόμησε από τους προκατόχους της, είναι να
πουλάει το γεωπ ολιτικό προϊό ν της “σταθερότητας” στο τόξο αστάθειας.\
Ξεκινάμε, λοιπόν, αυτή τη σειρά αναλύσεων με τις περίπλοκες ελληνορωσικές
σχέσεις, τη συμμετοχή (έστω και με μισή καρδιά) του ελληνικού κράτους στις
κυρώσεις που επέβαλε η ΕΕ στη Ρωσία και την εμπλοκή του ελληνικού στρατού
σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ με στόχο την επιτάχυνση -μέσα στο πλαίσιο του ενδο
καπιταλιστικού ανταγωνισμού με το ρώσικο κεφάλαιο- της δυτικής ιμπεριαλι
στικής διείσδυσης στην Ουκρανία και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, που
άλλοτε βρίσκονταν στη σφαίρα επιρροής της ΕΣΣΔ.
Και από το επόμενο τεύχος θα μας απασχολήσει:
-Η συνεργασία του ελληνικού κράτους με τη δολοφονική στρατιωτική μηχανή
του Ισραήλ και το δικτατορικό καθεστώς της Αιγύπτου, οι κοινές στρατιωτικές
ασκήσεις και η δημιουργία του άξονα Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ - Αιγύπτου.
-Η δημιουργία του άξονα Ελλάδας - Βουλγαρίας - Ρουμανίας, οι ενεργειακές
και οικονομικές συμφωνίες και η απόπειρα της ΕΕ για ενεργειακή απεξάρτηση
της Βουλγαρίας από τη Ρωσία (το 95% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται
στη Βουλγαρία προέρχεται από την Gazprom).
-Η προσέγγιση με τη FYROM, μέσω της υπογραφής των “11 μέτρων οικοδόμησης
εμπιστοσύνης” στις 23 Ιούνη.
-Οι τριβές με το αλβανικό κράτος, κυρίως με αφορμή το “Οικόπεδο 1” στο Ιόνιο.
-Η συνεργασία αλλά και οι τριβές (κυρίως σε σχέση με τη χάραξη της ΑΟΖ) με
το τουρκικό κράτος.
-Η συμμετοχή της Ελλάδας στον λεγόμενο πόλεμο “εναντίον της τρομοκρατί
ας”, αλλά και η όξυνση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής από την Ευρώπη
Φρούριο.
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Φυσικά μέσα στη ροή των γεγονότων θα ενσωματώνονται και τα επιπλέον
ζητήματα και γεγονότα που θα προκύπτουν κάθε φορά. Επίσης, για να υπάρξει
μια συνολικότερη εικόνα, αναδημοσιεύονται και δύο (σχετικές με τα υπό εξέ
ταση ζητήματα) ανακοινώσεις που εξέδωσε η Συνέλευση αναρχικών-κομμου
νιστών για την ταξική αντεπίθεση ενάντια στην ΕΕ στις 21 Μαΐου και 1 Ιουνίου.
Οι αναλύσεις αυτές θα μας βοηθήσουνε να εξετάσουμε με ψύχραιμη ματιά
την πραγματική θέση του ελληνικού κράτους στον παγκόσμιο καπιταλιστικό
καταμερισμό, ώστε να ξεκινήσει κι ένας πραγματικός κινηματικός διάλογος με
πολιτικούς και όχι κανιβαλικούς όρους. Πέρα όμως από αυτή τη χρησιμότητα,
μια ανάλυση οφείλει να γίνεται και οδηγός δράσης, φωτίζοντας τους πραγ
ματικούς όρους διεξαγωγής της ταξικής πάλης. Αναλύσεις οι οποίες αρνού
νται να συνθέσουν τα κατακερματισμένα κομμάτια και να δουν τη διαλεκτική
κίνηση της ιστορίας και την αλληλουχία των γεγονότων στην πραγματική ζωή
είναι καταδικασμένες να καταλήγουν σε μια μεταφυσική ιδεολογική ανάγνω
ση: αντί να αναλύουν την πραγματικότητα και με βάση αυτή να καταφεύγουν
στην πρακτική δραστηριότητα, προσπαθούν να τη στριμώξουν στα στενά τους
ερμηνευτικά όρια. Τα πολιτικά συμπεράσματα πρέπει να προκύπτουν από την
ανάλυση της πραγματικότητας και όχι η στενή ερμηνεία της πραγματικότητας
να υπηρετεί εκ των προτέρων ιδεολογικά κατασκευάσματα. Η καθαρολογία
μπορεί να οριοθετεί με χίλιους δυο βυζαντινισμούς τον περίκλειστο πολιτικό
της χώρο, να συζητά αενάως για το πόσοι άγγελοι χωράνε στο κεφάλι μιας
καρφίτσας ή για τον αν το τάδε ή το δείνα αναλυτικό εργαλείο έχει μαρξιστι
κή, λενινιστική ή αναρχική γενεαλ ογική καταγωγή. Οι νεφέλες της ιδεολογίας
όμως δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το σταθερό έδαφος της υλικής ταξικής
πάλης. Και πάνω σ’ αυτό το έδαφος μονάχα επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται
οι θεωρίες μας, οι προσδοκίες μας, οι ελπίδες μας και η πρακτική δραστηριό
τητα που τις συνοδεύει.
Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, στο όνομα ενός ιδεολογικού “αντιπατριωτι
σμού” να αγνοούμε την άμεση οργανική σύνδεση της ελληνικής αστικής τάξης
με τον ευρωατ λαντικό ιμπεριαλισμό, δεν μπορούμε να υποτιμάμε τη στρατη
γική επιλογή πρόσδεσης με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, ούτε την ηγεμονική θέση που
έχουν σ’ αυτούς τους διακρατικούς μηχανισμούς η Γερμανία και οι ΗΠΑ αντί
στοιχα. Αυτή η κεντρική πολιτική επιλογή είναι όρος επιβίωσης για το ελλη
νικό κεφάλαιο και η αντίστοιχη χάραξη μιας αντίρροπης αντιιμπεριαλιστικής
διεθνιστικής πολιτικής θα πρέπει να είναι όρος εκ των ων ουκ άνευ για ένα
επαναστατικό κίνημα. Ή με το λόγια του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα: “Δεν
μπαίνει λοιπόν πρόβλημα αν ο αγώνας είναι αντιιμπεριαλιστικός ή αντικαπι
ταλιστικός, ή αν είναι καταρχήν και βασικά αντιιμπεριαλιστικός ή καταρχήν
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και βασικά αντικαπιταλιστικός. Ο αγώνας είναι ένας και διεξάγεται ενάντια
στον καπιταλισμό - ιμπεριαλισμό σαν ένα πράγμα”. Όποιος στον διεθνιστικό
αντιιμπεριαλισμό βλέπει να βγαίνει λάδι η ελληνική αστική τάξη, εθνικισμό,
επιδιώξεις εθνικής ενότητας, πατριωτικό αντιγερμανισμό κλπ, απλώς δεν αντι
λαμβάνεται τους υλικούς όρους κυριαρχίας της εγχώριας αστικής τάξης. Το
χτίσιμο ενός διεθνιστικού αντιιμ
 περιαλιστικού μετώπου είναι προαπαιτούμενο
για ένα κίνημα που παλεύει για την επαναστατική μεταστοιχείωση των κοι
νωνικών σχέσεων προς την κατεύθυνση του κομμουνισμού και της αναρχίας.
Με ανάλογο τρόπο, δεν μπορούμε να βάζουμε “τα εργατικά συμφέροντα μπρο
στά”, εάν δεν ασχοληθούμε με τα τρία διαδοχικά μνημόνια ως κεντρικό μοχλό
απαξίωσης της εργασιακής δύναμης, ως κεντρική πολιτική επιλογή του κεφα
λαίου στην παρούσα ιστορική στιγμή ενάντια στα προλεταριακά συμφέροντα,
στον συγκεκριμένο γεωγ ραφικό τόπο. Τα αφεντικά δεν ρίχνουν την αξία της
εργασίας με ατομικές πρωτοβουλίες ή με συλλογικό παγκόσμιο διαλογισμό,
ούτε συνεδριάζουν με τις ώρες σε eurogroup από χόμπι. Η διαδικασία απαξί
ωσης της εργασίας είναι συγκεκριμένη και ιστορική και ως τέτοια πρέπει να
πολεμηθεί, δηλαδή όπως ξεδιπλώνεται από τον ταξικό πόλεμο που επιβάλλεται
από τα πάνω. Είναι μεταφυσική η άποψη που υιοθετεί το ΚΚΕ και κάποια κομμά
τια του ανταγωνιστικού κινήματος πως τα μνημόνια είναι ήσσονος σημασίας,
γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά κάποιον άλλον τρόπο θα έβρισκαν τα αφεντικά να
ρίξουν τα μεροκάματα [2]. Πράγματι, αλλά στην παρούσα ιστορική στιγμή βρή
καν (και) αυτόν, και αυτόν (μεταξύ άλλων) πρέπει να πολεμήσουμε! Κι αυτό
δεν αλλάζει με την εμφάνιση αντιμνημονιακών καρικατούρων σαν το ΕΠΑΜ.
Και πολύ περισσότερο δεν αλλάζει με την ελέω realpolitik μεταστροφή πρώην
“αντιμνημονιακών” στο μνημονιακό μπλοκ, όπως έγινε με τον Σαμαρά ή τον
Τσίπρα. Το αντίθετο μάλιστα: φανερώνει πως δεν μπορεί να υπάρξει κανένας
πραγματικός αγώνας ενάντια στο μνημόνιο εντός του υφιστάμενου κοινωνι
κού πλαισίου και της ευρωενωσίτικης λυκοσυμμαχίας. Ο αγώνας ενάντια στα
μνημόνια θα είναι επαναστατικός ή δεν θα είναι τίποτα. Και το αντίστροφο:
δεν μπορεί να χαραχθεί οποιαδήποτε επαναστατική (ούτε καν ριζοσπαστική)
πολιτική υπέρ των προλεταριακών συμφερόντων δίχως τον παράλληλο αγώνα
ενάντια στα μνημόνια. Είναι αναγκαία, αλλά μη ικανή συνθήκη..
Σκοπός μας, λοιπόν, δεν είναι ούτε η αυτοεπιβεβαίωση, ούτε η ευλογία της
γενειάδας μας. Είναι άσκοπο να τοποθετεί κανείς τόσο χαμηλά τον πολιτικό
πήχη, ώστε να φτάνει μόλις μια σπιθαμή από το έδαφος: στο σημείο της αυτο
ανακύκλωσης, της εσωστρέφειας και της αυτοαναφορικότητας. Σκοπός μας
είναι μέσα από την ανάλυση της πολυσύνθετης πραγματικότητας να πάρουμε
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θέση μάχης στην ταξική πάλη. Όχι απλώς για τη σπειροειδή ανατροφοδότηση
του πολιτικού χώρου στον οποίον ανήκουμε, δείγμα σεχταρισμού και ωραιοπά
θειας, αλλά για να βάλουμε στο κέντρο της πρακτικής μας δραστηριότητας την
εξυπηρέτηση των προλεταριακών συμφερόντων: την κοινωνική επανάσταση.
Το πολύπλοκο κουβάρι των ελληνορωσικών σχέσεων
Η “ρώσικη αρκούδα” στο εθνικιστικό ελληνικό φαντασιακό παίζει έναν ειδικό
ρόλο. Σε μια πιο μεταμοντέρνα εκδοχή η σωτηρία του ελληνικού έθνους από το
“ξανθό γένος” θα έρθει με την αποδέσμευση από την ΕΕ, τη δανειοδότηση της
Ελλάδας από τη Ρωσία και την πρόσδεση στο άρμα του ομόδοξου καπιταλισμού.
Η αντίληψη αυτή, που ούτε κατά διάνοια αγγίζει το ζήτημα της ιδιοκτησίας των
μέσων παραγωγής και της κοινωνικοποίησης του πλούτου, απλώς απαιτεί μια
γεωσ τρατηγική μετατόπιση της Ελλάδας, αναπαράγοντας το ιδεολόγημα της
φτωχής πλην τίμιας χώρας που θα δουλέψει σκληρά για να ξανασταθεί στα
πόδια της. Να ξανασταθεί, βεβαίως, με συνέχιση (ίσως και επιτάχυνση) της
κοινωνικής φτωχοποίησης και της ταξικής αφαίμαξης [3].
Για να κατανοήσουμε, όμως, ποιον πραγματικά θα εξυπηρετούσε η πρόσδεση
στο άρμα του ρώσικου καπιταλισμού, αρκεί να αναφέρουμε τη συνοδεία του
Αλέξη Τσίπρα κατά τη συνεδρίαση του 19ου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ στις
17 Ιούνη στην Αγία Πετρούπολη (Λένινγκραντ): Intracom, Lamda Development,
International Group, Ελληνικά Καλώδια, Βιοχάλκο, ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΗ, Laskaridis
Group, Aldemar Group, Σωληνουργεία Κορίνθου, Mouzenidis Group, Creta
Farm, Δωδώνη, Temes, ΕΛΒΑΛ, Sani, Company Tez Tour, Tepro Metal, Viva
Wallet, Zouras Farm, Avanti Furs, Active, Agrokom Group και οι Ενώσεις Ελλη
νικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών και Εταιρειών
Κινητών Εφαρμογών. Διαβάζουμε στη The Huffington Post: “Ως είναι αναμενό
μενο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από ελληνικές εταιρείες, με τις ελληνικές
συμμετοχές να αυξάνουν χρόνο με το χρόνο, αφού το επιχειρηματικό ενδια
φέρον είναι διαρκώς αυξανόμενο και ανάλογο της αύξησης των οικονομικών
συμφωνιών και του μεγέθους αυτών. Για παράδειγμα, πέρυσι κλείστηκαν 102
συμβάσεις αξίας 273δις δολαρίων, ενώ οι συμμετοχές είχαν ξεπεράσει τις
7.000”. Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των επιχειρηματικών ομίλων, ο
πρωθυπουργός είπε με νόημα: “Εσείς θα μας τραβάτε από το μανίκι”. Ο “αντι
καπιταλιστής” (και στέλεχος της ΛΑΕ πλέον) αναπληρωτής υπουργός Άμυνας
Κώστας Ήσυχος χαρακτήρισε ως ιστορική ευκαιρία τη συμμετοχή της Ελλάδας
στο Φόρουμ: “για την ενίσχυση της ελληνορωσικής συνεργασίας και των σχέ
σεων με τις άλλες χώρες των BRICS και την επέκταση της συνεργασίας στους
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τομείς των μεταφορών, της βιομηχανίας τροφίμων, του τουρισμού και στη
δημιουργία μικτών ελληνικών - ρωσικών επιχειρήσεων”. Ο στόχος είναι πρό
δηλος: τα επιχειρηματικά συμφέροντα πήγε να εξυπηρετήσει στη Ρωσία η κου
στωδία του Τσίπρα και όχι τα εργατικά..
Παρά τις έντονες αντιδράσεις των ΗΠΑ [4] το ελληνικό κράτος προχωρά και σε
ενεργειακές συμφωνίες με τη Ρωσία, όπως κι άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς
το 30% των αναγκών της Ένωσης σε φυσικό αέριο καλύπτεται από τη ρώσικη
Gazprom. Η συμφωνία για τον Νέο Ευρωπαϊκό Αγωγό φυσικού αερίου κλεί
στηκε στο πλαίσιο του Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ανάμεσα στον υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Π. Λαφαζάνη και τον επικεφαλής της Τράπε
ζας Ανάπτυξης και Διεθνών Οικονομικών Υποθέσεων της Ρωσίας Βλαντίμιρ
Ντιμίτριεφ. Στις 19 Ιούνη υπογράφτηκε και το μνημόνιο συνεργασίας για την
επέκταση του Tourkish Stream στο ελληνικό έδαφος. Ο λεγόμενος Greek Stream
(αν κατασκευαστεί ποτέ καθώς προκύπτουν διάφορες εμπλοκές στο έργο) [5]
θα μεταφέρει από το 2019 περίπου 47 δις κυβικά μέτρα ρώσικου φυσικού αε
ρίου. Σύμφωνα με δηλώσεις του Λαφαζάνη, το μνημόνιο συνεργασίας καθιστά
την Ελλάδα σε πλουραλιστικό ενεργειακό κόμβο και την αναβαθμίζει πολιτικά
και ενεργειακά. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη συνάντησή του με τον
ρώσο πρόεδ ρο Βλαντιμίρ Πούτιν αναβάθμισε δυσανάλογα τη σπουδαιότητα
του έργου, σε μια κίνηση κατά φαντασία πίεσης προς τους δανειστές [6] στο
πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για το νέο μνημόνιο: “Πιστεύουμε ότι η κατα
σκευή του μπορεί να δώσει πολύ σημαντικές δυνατότητες για την ενίσχυση
της σταθερότητας στην περιοχή. Υπάρχουν σημαντικοί σταθμοί στην ενίσχυση
των δεσμών των δύο χωρών. Ένας από αυτούς είναι το έτος Ελλάδας - Ρωσίας
το 2016 και η δυνατότητα από τώρα έως το Νοέμβριο να επεξεργαστούμε ένα
μνημόνιο οικονομικής συνεργασίας”.
Για το ποια ταξικά συμφέροντα θα εξυπηρετούνται από μια ενδεχόμενη κατα
σκευή του αγωγού, ο “αντικαπιταλιστής” Π. Λαφαζάνης, μέσα σε ένα κρεσέντο
ενθουσιασμού, έσπευσε να το κάνει σύντομα σαφές και με ακρίβεια: “Ο αγω
γός (…) θα κατασκευαστεί από ιδιωτικές εταιρείες, θα είναι ένα ιδιωτικό έργο
και αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες θα αναλάβουν πλήρως τη χρηματοδότηση,
την κατασκευή και τη διαχείρισή του. Θα είναι ένα μεγάλο πρότζεκτ, ένα από
τα μεγαλύτερα των τελευταίων δεκαετ ιών στη χώρα μας και συνολικά όλος ο
αγωγός θα είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές συμφωνίες, ένα από τα
μεγαλύτερα οικονομικά έργα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώ
πη” [7].
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Είναι προφανές πως οποιοδήποτε ενδεχόμενο γεωσ τρατηγικής μετατόπισης της
Ελλάδας προς τη Ρωσία και τις BRICS με κανέναν τρόπο δεν εξυπηρετεί τα προ
λεταριακά λαϊκά συμφέροντα, αφού διατηρεί ανέγγιχτο τον ίδιο τον πυρήνα
της καπιταλιστικής κρίσης. Εκτός από αυτό, όμως, θα ήταν δυνατή μια τέτοιου
βεληνεκούς μετατόπιση μέσα στους υπάρχοντες συσχετισμούς και τον παγκό
σμιο καπιταλιστικό καταμερισμό εργασίας;
Παρότι το ελληνικό κράτος προχωρά σε ενεργειακές συμφωνίες με τη Ρωσία, η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ακολουθεί κατά πόδας την ευρωατλαντική ιμπε
ριαλιστική διείσδυση στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και συμμετέχει στις
περίπλοκες σχέσεις ανταγωνισμού και συνεργασίας ανάμεσα στα δυτικά και
ρώσικα κεφάλαια. Γι’ αυτό άλλωστε και κατά τη σύνοδο του συμβουλίου εξω
τερικών υποθέσεων της ΕΕ στις 22 Ιούνη, ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Κοτζιάς
υπερψήφισε την παράταση των οικονομικών κυρώσεων που επέβαλε η Ένωση
στη Ρωσία με αφορμή το ουκρανικό ζήτημα. Το ελληνικό κράτος ευθυγραμμί
στηκε πλήρως με την πολιτική της παράτασης των κυρώσεων, παρότι αυτές θα
έληγαν στα τέλη του Ιούλη. Η παράταση αυτή πραγματοποιήθηκε και με την
παραίνεση του ίδιου του προέδ ρου των ΗΠΑ στη σύνοδο κορυφής των G7 (από
την οποία είχε αποκλειστεί η Ρωσία), που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία στις
7 και 8 Ιούνη [8].
Οι ευρωπαϊκ ές κυρώσεις μεταξύ άλλων προβλέπουν την ουσιαστική παρεμπό
διση της διείσδυσης του ρωσικού κεφαλαίου στις ευρωπαϊκές αγορές, την απα
γόρευση αγοράς ρώσικων χρηματοπιστωτικών προϊόντων από τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις, την απαγόρευση πώλησης ή αγοράς στρατιωτικού υλικού, ενώ
τίθενται σε ισχύ περιορισμοί στις πωλήσεις ευαίσθητων τεχνολογιών και εξο
πλισμού του ενεργειακού τομέα.
Οι κυρώσεις βεβαίως έχουν κι αντίστροφη ροή, μιας και η Ρωσία παρέτεινε για
ακόμα ένα έτος το εμπάργκο σε ευρωπαϊκά εμπορεύματα, όπως τα φρούτα και
τα λαχανικά, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο τη θέση της Ελλάδας, καθώς
χτυπιέται ένα από τα βασικά εξαγώγιμα προϊόντα της. Η διάρρηξη των οικο
νομικών σχέσεων σε αυτόν τον τομέα συμπυκνώνεται στις δηλώσεις του ειδι
κού Συμβούλου του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης
Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT - HELLAS, Γιώργο Πολυχρονάκη:
“Μετά τις εξελίξεις αυτές, καθίσταται σαφές ότι η Ρωσία δεν είναι πλέον ένας
στρατηγικός εταίρος για την ΕΕ και οδηγούν τη χώρα μας οριστικά εκτός της
ρωσικής αγοράς -και πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Υπάρχουν ευκαιρίες για
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ανάπτυξη και χωρίς τη Ρωσία. Γι’ αυτό ψάχνουμε για αγορές σε όλο τον κόσμο
για τα ελληνικά προϊό ντα”. Ακριβώς αυτή τη διέξοδο πρότεινε και η Κομισιόν,
απαντώντας σε επιστολή με την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
(ΠΣΕ) εξέφραζε την ανησυχία του για το πλήγμα που θα φέρει στην αιμορρο
ούσα ελληνική οικονομία το εμπάργκο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θύμισε στον ΠΣΕ
τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με Ουκρανία, Μολδαβία και Γεωργία, προτεί
νοντας την ανακατεύθυνση των ελληνικών εξαγωγών προς το συγκεκριμένο
πεδίο [9]. Την ίδια ώρα, με διάταγμα του Πούτιν στις 29/07/2015, από τις 6
Αυγούστου καταστρέφεται επιτόπου κάθε προϊόν που εντοπίζεται στα σύνορα
κατά παράβαση των ρώσικων αντίμετρων απέναντι σε όσες χώρες έχουν επι
βάλει ή στηρίξει κυρώσεις ενάντια σε ρώσικα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών τα ελληνικά προϊόντα που
πλήττονται από τα ρώσικα αντίμετρα είναι: ροδάκινα, φράουλες, ακτινίδια,
κεράσια, βερίκοκα, αγγούρια, μήλα, μανταρίνια, καρποί και προϊόντα ιχθυο
καλλιέργειας (λαβράκια και τσιπούρες). Σύμφωνα με το Γραφείο Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στη Μόσχα: “Η επιβολή
από τη Ρωσία, στις 07/08/2014, απαγόρευσης εισαγωγής προϊόντων φυτικής
και ζωικ ής παραγωγής από τις χώρες μέλη της ΕΕ, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την
Αυστραλία και τη Νορβηγία πλήττει αγροτικά προϊόντα που η Ελλάδα εξά
γει παραδοσιακά στη ρώσικη αγορά. Η αξία των εξαγωγών αυτών ανήλθε σε
περίπου 125 εκατ. ευρώ το 2013, αντιπροσωπεύοντας το 30% του συνόλου των
ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία. Το 2014 οι ελληνικές εξαγωγές των προ
ϊόντων υπαγόμενων σε εμπάργκο εμφάνισαν μεγάλη μείωση κατά 38,5% και
ανήλθαν σε 76,7 εκατ. ευρώ, καταλαμβάνοντας το 21,5% των συνολικών ελλη
νικών εξαγωγών προς τη Ρωσική Ομοσπονδία”. Όπως βλέπουμε στον πίνακα 1,
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος εμπορίου ανάμεσα στις δυο χώρες μειώθη
κε κατά 25,9% με τις ελληνικές εξαγωγές να περιορίζονται κατά 12,1%, ενώ οι
εισαγωγές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 26,7%. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε
ο ίδιος ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Τσίπρα τον Απρίλη του 2015, η
μείωση του όγκου κοινού εμπορίου ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρωσία έφτασε
πλέον στο 40%.
Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Ρωσία καλύπτουν το 2,2% του συνόλου των
εξαγωγών της χώρας, γεγονός που οδηγεί ορισμένους να υποβιβάζουν τις επι
πτώσεις των ρωσικών αντίμετρων στην ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα εξάγει
προς τη Ρωσία κυρίως γουνοδέρματα, βερνίκια, χρώματα, ηλεκτρικούς ανελ
κυστήρες, αγροτικά προϊό ντα και τρόφιμα, ενώ εισάγει ακατέργαστο πετρέ
λαιο, πετρέλαιο εξωτερικής καύσης, φυσικό αέριο, λάδια από πετρέλαιο ή ασ-
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Πίνακας 1: Ελλάδα- Ρωσία: Σύνολο εμπορίου 2014
Αξία σε ευρώ

2014

2013

Μεταβολή
2014/2013

Εξαγωγές

356.890.110

406.029.937

-12,1%

Εισαγωγές

4.841.668.692

6.606.110.234

-26,7%

Όγκος εμπορίου

5.198.558.802

7.012.140.171

-25,9%

Εμπορικό
-4.484.778.582
-6.200.080.297
-27,7%
ισοζύγιο
			
φαλτούχα ορυκτά. Όπως γίνεται φανερό, το γενικό εμπορικό ισοζύγιο είναι
ετεροβαρές υπέρ της Ρωσίας.
Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στις αρχές του
2014 το απόθεμα των ρώσικων Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) στην Ελλά
δα ήταν 571 εκατ. δολάρια (αυξημένο κατά 2,2% σε ετήσια βάση). Η εισροή
των ρώσικων ΞΑΕ κατά το 2014 ήταν αξίας 185 εκατ. δολαρίων (το 0,33% των
συνολικών εξερχόμενων ρώσικων ΞΑΕ). Οι ρώσικες επενδύσεις στην Ελλά
δα αφορούν κατά κύριο λόγο τους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού, των
τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, των τροφίμων και των χρηματοπιστωτικών
προϊόντων. Αντίστοιχα, το απόθεμα των ελληνικών ΞΑΕ στη Ρωσία στις αρχές
του 2014 ήταν 12 εκατ. δολάρια (με αισθητή μείωση κατά 75%), ενώ η εκροή
ελληνικών ΞΑΕ προς τη Ρωσία το 2014 ήταν μόλις 1 εκατ. δολάρια, που αντι
στοιχεί στο 0,005% του συνόλου των εισερχόμενων ΞΑΕ προς τη χώρα. Οι ελλη
νικές επενδύσεις αφορούν κυρίως τους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας, των
κατασκευών και των τροφίμων (ο οποίος, όπως είδαμε και παραπάνω, δέχεται
ισχυρά πλήγματα από τα ρώσικα αντίμετρα προς την ΕΕ). Πρέπει να τονιστεί,
επίσης, πως ορισμένες ελληνικές επιχειρήσεις επενδύουν στη Ρωσία, εισάγο
ντας κεφάλαιο από την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Περίπου
70 είναι οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία (μεταξύ
των οποίων η 3Ε, η Chipita, ο Όμιλος Κοπελούζου, η Άκτωρ, ενώ υπάρχει και
παρουσία της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank).
Στρατιωτικές ασκήσεις και Business as usual
Παράλληλα, μεγάλη είναι η κινητικότητα και στον τομέα της στρατιωτικής
διπλωματίας. Τον περασμένο Ιούνη η Ελλάδα φιλοξένησε τη νατοϊκή άσκηση
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Gordian Knot-15 του νατοϊκού στρατηγείου του σώματος ταχείας ανάπτυξης
NRDC-GR, που εδρεύει στο στρατόπεδο Πεδίον Άρεως στη Θεσσαλονίκη. Από
τις 2 ως τις 12 Ιούνη στα στρατόπεδα Προκοπίδη στην Άσσηρο και Λεβαντή στη
Σίδνο αξιολογούνταν η επιχειρησιακή πολεμική ικανότητα της λυκοσυμμαχίας
σε σενάριο πολεμικής εμπλοκής στη Βαλτική θάλασσα. Σύμφωνα με το δελτίο
τύπου του ΓΕΕΘΑ, η άσκηση είχε ως στόχο την επαύξηση της επιχειρησιακής
ικανότητας του Στρατηγείου “στη σχεδίαση και διεξαγωγή πολεμικών επιχει
ρήσεων σε ένα πλήρες επιχειρησιακό περιβάλλον (...) Στην άσκηση συμμετεί
χαν 1.628 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί από 20 χώρες. Το σενάριο βασίστηκε
στην ενεργοποίηση της συλλογικής άμυνας στη βάση του άρθρου 5 της Συμ
μαχίας, σε περίοδο υψηλής εντάσεως, με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση
των δυνατοτήτων του Στρατηγείου υπό πλήρη ανάπτυξη, ως Υψηλής Ετοιμό
τητας (High Readiness Force-HRF), τόσο στη σχεδίαση όσο και στη διεξαγωγή
πολεμικών επιχειρήσεων”. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε την επέμβαση
του ΝΑΤΟ στην Εσθονία για να τη σώσει από: “ισχυρή χώρα που επιδιώκει να
εδραιωθεί ξανά ως πολιτική και οικονομική περιφερειακή δύναμη”, φωτογρα
φίζοντας ξεκάθαρα τη Ρωσία.
Στις αρχές του Ιούλη πραγματοποιήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα ακόμα μια άσκη
ση του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή πλοίων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, της
Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας. Στο σενάριο της
άσκησης Breeze 2015 συμπεριλαμβανόταν το “νέο επικίνδυνο για τη ασφά
λεια της Ανατολικής Ευρώπης περιβάλλον μετά την προσάρτηση της Κριμαίας
από τη Ρωσία”. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού αυτού του είδους οι
ασκήσεις γίνονται σε ετήσια βάση με πρωτοβουλία της Βουλγαρίας και απο
σκοπούν στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ χωρών του ΝΑΤΟ για την αντι
μετώπιση έκτακτων περιπτώσεων και κρίσεων. Αξίζει πάντως να σημειωθεί
πως και η Ρωσία, στο πλαίσιο του ενδοκαπιταλιστικού ανταγωνισμού, απαντά
από την πλευρά της με αντίστοιχου βεληνεκούς ναυτικές ασκήσεις στη Μαύρη
Θάλασσα.
Από τις 18 Αυγούστου ως τις 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποίθηκε στη Γερμανία,
την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία η πολυεθνική διακλαδική άσκηση
ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ Swift Response-15, υπό την καθοδήγηση των
αμερικάνικων ενόπλων δυνάμεων. Συνολικά συμμετείχαν πάνω από 4.800
στελέχη του ΝΑΤΟ από 11 χώρες, ανάμεσά τους και χίλιοι αλεξιπτωτιστές της
82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας των ΗΠΑ. Σκοπός της άσκησης ήταν η
επίτευξη κοινής επιχειρησιακής δράσης των αερομεταφερόμενων δυνάμε
ων σε “κατάσταση κρίσης” στα σύνορα της Συμμαχίας με τη Ρωσία. Για άλλη
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μια φορά στα γυμνάσια “αποτροπής της ρώσικης επιθετικότητας” υπήρξε και
ελληνική συμμετοχή με πέντε εκπαιδευτές αξιωματικούς του στρατού ξηράς
να επιχειρούν στα στρατιωτικά κέντρα κοινής πολυεθνικής ετοιμότητας (JMRC)
στο Hohenfels και το Grafenwoehr της Γερμανίας.
Στις 31 Αυγούστου ξεκίνησε στη Μαύρη Θάλασσα ακόμα μια άσκηση με ελλη
νική συμμετοχή, τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια ΝΑΤΟ - Ουκρανίας Sea Breeze
2015. Στην άσκηση, που ολοκληρώθηκε στις 12 Σεπτέμβρη, συμμετέχουν 2.500
άνδρες, εκ των οποίων χίλιοι από τις ΗΠΑ, χίλιοι από την Ουκρανία και οι υπό
λοιποι πεντακόσιοι από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία,
τη Βρετανία, τη Ρουμανία, την Τουρκία, τη Σουηδία και τη Μολδαβία. Ο διοι
κητής του γνωστού και μη εξαιρετέου 6ου στόλου αντιναύαρχος Τζέιμς Φόγκο
χαρακτήρισε την άσκηση ως μια σημαντική ευκαιρία συνεργασίας στον τομέα
της συνεκπαίδευσης σε ξηρά, θάλασσα και αέρα: “είμαι πεπεισμένος πως η
άσκηση θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ του
προσωπικού των διαφόρων συμμετεχόντων εθνών”. Σύμφωνα με τον ουκρανό
πρωθυπουργό Αρσένι Γιατσενιούκ, μέσα στο πλαίσιο της αμερικανοουκρανικής
συνεκπαίδευσης με αφορμή την άσκηση προβλέπεται και η αναδιοργάνωση
του ουκρανικού ναυτικού στα νατοϊκά πρότυπα και η ενίσχυση του στόλου μέσα
στα επιτρεπτά όρια του ουκρανικού προϋπολογισμού.
Τέλος, από τις 3 Οκτώβρη ως τις 6 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε η διευρυμέ
νη νατοϊκή άσκηση Trident Juncture 2015, με τη συμμετοχή και της ελληνικής
πολεμικής αεροπορίας (από τις 18/10). Σ’ αυτήν τη μεγάλης κλίμακας άσκη
ση συμμετείχε προσωπικό 36.000 ατόμων από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων
η Ουκρανία και η Ελλάδα. Εκτυλίχθηκε σε ένα τεράστιο γεωγραφικό πλάτος
(Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Καναδάς, Νορβηγία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλαν
δία, καθώς και στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό) και συμμετείχαν συνολικά
περισσότερες από 230 χερσαίες, εναέριες, θαλάσσιες και ειδικές δυνάμεις.
Στη διενέργεια της άσκησης κεντρικό ρόλο είχε η Διακλαδική Δύναμη Δράσης
Εξαιρετικά Υψηλής Ετοιμότητας “Αιχμή του Δόρατος”, η οποία παίζει ειδικό
ρόλο στην ευρωατ λαντική ιμπεριαλιστική διείσδυση στην Ανατολική Ευρώπη.
Στο σενάριο της Trident Juncture στοχοποιήθηκε εμμέσως η Συρία (ίσως και
η Λιβυή), αφού ως εχθρός αναφέρθηκε μια υποτιθέμενη χώρα της Βόρειας
Αφρικής, η Soroton, στην οποία προκαλείται ευρεία κινητοποίηση του ΝΑΤΟ
λόγω της αστάθειας. Όπως το ίδιο το ΝΑΤΟ αναφέρει, η Trident Juncture 2015
είναι η μεγαλύτερη άσκηση της Συμμαχίας από το 2002 και “Θα δείξει το νέο
αυξημένο επίπεδο φιλοδοξίας του ΝΑΤΟ στις σύγχρονες διακλαδικές πολεμικές
συγκρούσεις, θα δείξει ότι πρόκειται για μια ικανή, ηγετική Συμμαχία, εξο
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πλισμένη με τις κατάλληλες ικανότητες και δυνατότητες για να αντιμετωπί
σει τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας.
Περισσότερες από 12 μεγάλες διεθνείς οργανώσεις, οργανισμοί βοήθειας και
μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η ΕΕ και η Αφρικανική Ένωση, θα συμμε
τάσχουν επίσης στην άσκηση, αποδεικνύοντας τη δέσμευση και τη συνεισφορά
του ΝΑΤΟ σε μια συνολική προσέγγιση”.
Οι ασκήσεις που διεξήχθησαν με την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας είναι πλή
ρως ευθυγραμμισμένες με το νέο ψυχροπολεμικό στρατιωτικό δόγμα των ΗΠΑ
που στοχοποιεί πλέον ευθέως την “επιθετική” Ρωσία ως εχθρό της ασφάλειας
και των εθνικών συμφερόντων τους, ενώ δεν διστάζει να μιλά για μικρή μεν,
αλλά ολοέν α και αυξανόμενη πιθανότητα στρατιωτικής εμπλοκής. Είναι προ
φανές πως παρά τη λεκτική πολιτική ίσων αποστάσεων που κρατά η Ελλάδα
στη διαμάχη της καπιταλιστικής Ρωσίας με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, η ίδια η θέση
της και η συμμετοχή της σε ιμπεριαλιστικούς σχηματισμούς την εμπλέκει σε
ένα περίπλοκο παζλ ανταγωνισμών με απρόβλεπτες ή και ανεξέλεγκτες μελ
λοντικές προεκτάσεις. Οι ασκήσεις αυτές καθόλου τυχαίες δεν είναι λοιπόν,
καθώς έρχονται να προστεθούν στο βάθεμα με γεωμετρική πρόοδο της ιμπε
ριαλιστικής διείσδυσης στην περιοχή. Ήδη από τις 17 Ιούνη, το ΝΑΤΟ ξεκίνησε
νέες ασκήσεις πολεμικής ετοιμότητας στη Βαλτική και την Πολωνία, παράλλη
λα με αντίστοιχες ασκήσεις που εκτελεί η Ρωσία στα σύνορα με την Ουκρανία.
Από τις 20 έως τις 31 Ιούλη, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία πραγματοποίησαν κοινή
στρατιωτική άσκηση στη Δυτική Ουκρανία (Rapid Trident), με τη συμμετοχή
2.000 στρατιωτών από 16 ακόμα χώρες (Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Καναδάς,
Εσθονία, Γεωργία, Γερμανία, Βρετανία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Νορβη
γία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Ισπανία, Τουρκία). Σύμφωνα με τους ίδιους
τους συμμετέχοντες στην άσκηση, σκοπός ήταν να γίνει ξεκάθαρη η υποστήρι
ξή τους προς την ουκρανική κυβέρνηση στην πολεμική επιχείρηση που διεξάγει
στην ανατολική πλευρά της χώρας. Διοικητές των ασκήσεων ήταν ο ουκρανός
συνταγματάρχης Αλεξάντερ Σίβακ και ο αμερικανός συνταγματάρχης Άλφρεντ
Ρέντζι.
Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ επεξεργάζονται διάφορα σχέδια “αποτροπής της ρώσικης
επιθετικότητας”. Στο πλαίσιο αυτό, συσσωρεύουν και αποθηκεύουν πολεμικό
υλικό στην περιοχή, όπως τεθωρακισμένα, άρματα μάχης, οχήματα μεταφο
ράς προσωπικού, συστήματα πυροβολικού και λοιπό βαρύ οπλισμό, που μπο
ρούν να εξοπλίσουν μια ταχεία αναπτυσσόμενη ταξιαρχία 5.000 στρατιωτών.
Έτσι ενισχύετ αι η δύναμη ταχείας αντίδρασης NRF (τμήμα της οποίας είναι και
η “Αιχμή του Δόρατος” στην Ανατολική Ευρώπη), όπως αποφάσισε και στις
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24/06/2015 η σύνοδος των υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, και ο αριθμός
του προσωπικού της θα αυξηθεί από 13.000 σε 40.000, με χώρες στάθμευσης
να ορίζονται η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία και
η Ρουμανία. Η Βρετανία από την πλευρά της έχει αναλάβει την εκπαίδευση
2.000 ουκρανών στρατιωτών και αξιωματικών σε διάφορους τομείς, όπως στο
σχεδιασμό στρατιωτικών επιχειρήσεων, αστεακών μαχών, επιμελητείας κλπ.
Σύμφωνα με τον βρετανό υπουργό Άμυνας Μάικλ Φάλον, το πρόγραμμα εκπαί
δευσης των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων θα ολοκληρωθεί στις 31 Μάρτη
του 2016. Ο βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον έθεσε σαν βασικό στόχο
τη “χαλιναγώγηση όσο είναι καιρός” του Πούτιν, πριν υπάρξουν βαθιά επιζή
μιες επιπτώσεις για την ΕΕ. Πλήρως ευθυγραμμισμένος ο αρχηγός των τσέχι
κων ένοπλων δυνάμεων και πρόεδ ρος της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ
Πετρ Πάβελ, αφού πρώτα εξομοίωσε τη Ρωσία με το ISIS σε επίπεδο απειλής για
τη Δύση, δήλωσε χαρακτηριστικά: “Οι χώρες της Βαλτικής θα μπορούσαν να
καταληφθούν ανά πάσα στιγμή (από τη Ρωσία) σε διάστημα λίγων ημερών”.
Ο νατοϊκός αξιωματούχος έφτασε μάλιστα και στο σημείο να προτείνει ακόμα
και την εξέταση της χρήσης πυρηνικών όπλων για να εξισορροπηθεί η ρώσικη
κυριαρχία στην περιοχή! Σ’ αυτούς τους περίεργους πολεμικούς σχεδιασμούς,
λοιπόν, εμπλέκει ακόμα βαθύτερα την Ελλάδα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
με τη στρατιωτική της διπλωματία και την “αριστερή” εκδοχή του Ανήκομεν
εις την Δύσιν…
Η Ρωσία από την πλευρά της δεν μένει αμέτοχη. Απαντά τόσο με στρατιω
τικές ασκήσεις μεγάλου βεληνεκούς όσο και με την ενίσχυση του πυρηνικού
της οπλοστασίου, προσθέτοντας περισσότερους από 40 νέους διηπειρωτικούς
πυραύλους, ικανούς να τρυπήσουν ακόμα και τα πιο εξελιγμένα συστήματα
αντιπυραυλικής προστασίας. Από τις 26 Ιούλη του 2015 ο Πούτιν επικύρωσε το
νέο ναυτικό δόγμα της Ρωσίας, δίνοντας έμφαση στην προστασία των ρώσικων
επενδύσεων στην Αρκτική και τον Ατλαντικό. Ο υπουργός Άμυνας της χώρας
Σεργκέι Σοϊγκού από τις αρχές Φλεβάρη συμπύκνωσε αυτό το δόγμα ως “σχέ
διο κατά ενδεχόμενων προκλήσεων και απειλών για την ασφάλεια της Ρωσίας
(…) στην Αρκτική. Σε αυτό το πλαίσιο, μια από τις προτεραιότητες του υπουρ
γείου Άμυνας είναι η ανάπτυξη στρατιωτικής υποδομής σ’ αυτή την περιοχή”.
Στην πλούσια σε υδρογονάνθρακες Αρκτική έχει ξεκινήσει μια τεράστια κούρσα
ενδοκαπιταλιστικού ανταγωνισμού ανάμεσα στα ρώσικα, τα αμερικάνικα, τα
καναδικά, τα δανέζικα και τα νορβηγικά κεφάλαια, με τη στρατιωτική διπλω
ματία να παίζει τον δικό της ιδιαίτερο ρόλο. Κάθε χρόνο στην περιοχή διεξάγο
νται νατοϊκ ές ασκήσεις, με την έντονη παρουσία αμερικάνικων υποβρυχίων. Οι
Ρώσοι απαντούν με ασκήσεις μεγάλου εύρους και “γυμνάσια επαγρύπνησης”
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στο ρωσικό Μεγάλο Βορρά, με συμμετοχή 12.000 στρατιωτών και 250 μαχητι
κών αεροπλάνων, στρατηγικών βομβαρδιστικών και ελικοπτέρων. Οι ασκή
σεις αυτές θεωρούνται προπομπός μιας ακόμα μεγαλύτερης άσκησης από τον
Σεπτέμβρη, με την κωδική ονομασία Center 2015. Από τα τέλη Αυγούστου οι
Ρώσοι διεξήγαγαν μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια στα ανοιχτά της Αρκτικής, με
διακηρυγμένο στόχο την προστασία των βιομηχανικών τους εγκαταστάσεων
στα βόρεια του αρκτικού κύκλου.
Την ίδια ώρα, χτίζοντας μια μεγάλη αντιδυτική συμμαχία, η Ρωσική Ομοσπον
δία συσφίγγει τις στρατιωτικές της σχέσεις με την Κίνα, προχωρώντας σε κοι
νές ναυτικές ασκήσεις στη Μεσόγειο με την ονομασία “Θαλάσσια σκηνοθεσία
2015”. Η πρώτη φάση των ασκήσεων διεξήχθη στη Μαύρη Θάλασσα τον Μάη,
με ρώσικα και κινεζικά πλοία να πραγματοποιούν ασκήσεις ελιγμών και προε
τοιμασίας αντιαερ οπορικής άμυνας, ενώ εντός του έτους θα πραγματοποιηθεί
ακόμα μια κοινή άσκηση στον Ειρηνικό. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και επιτα
χύνεται η οικονομική και στρατιωτική συνεργασία της Ρωσίας με την Κίνα “με
στόχο την σύμπηξη ενός αξιόπιστου πολιτικού, στρατιωτικού και ενεργειακού
άξονα, ικανού να αποτελέσει το αντίπαλο δέος των ΗΠΑ στην παγκόσμια σκη
νή” (με τα λόγια ενός έλληνα καραβανά).
Στις 2 Σεπτέμβρη, Ρωσία, Λευκορωσία και Σερβία ξεκίνησαν κοινά στρατιωτικά
γυμνάσια στο Νοβοροσίσκ, με το σενάριο να μιλά για “μεθόδους αποτροπής
μαζικών αναταραχών πραξικοπηματικού τύπου όπως η περίπτωση Μαϊντάν
στην Ουκρανία”, σύμφωνα με τον στρατηγό Βλαντίμιρ Σαμάνοφ. Στην ουσία
πρόκειται για μια ρώσικη εκδοχή του “πολέμου εναντίον της τρομοκρατίας”:
“Σκοπός των ασκήσεων είναι η προετ οιμασία των κοινών ομάδων για μια ειδι
κή επιχείρηση για τον εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
πυρήνων των παράνομων ένοπλων σχηματισμών”. Λίγες μέρες αργότερα, στις
22 Σεπτεμβρίου, η Ρωσία επαναλάμβανε τις στρατιωτικές ασκήσεις στην Ανα
τολική Μεσόγειο, με τέσσερις πυραυλικές φρεγάτες και 6.000 στρατιώτες.
Ταυτόχρονα, επιδιώκοντας το πλασάρισμά της με ευνοϊκότερους όρους στον
παγκόσμιο καπιταλιστικό καταμερισμό, η Ρωσία ακολουθεί κι αυτή με τη σειρά
της μια “εξωστρεφή” εξωτερική πολιτική. Σύμφωνα με τον γενικό γραμμα
τέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ συγκεντρώνει κατά μήκος των συνόρων με
την Ουκρανία πλήθος στρατευμάτων και βαρέων όπλων, έχοντας αναπτύξει
250 αεροσκάφη και άλλα 700 βαρέα όπλα στο πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσε
ων που διενεργεί στην περιοχή. Διεκδικεί, επίσης, και το δικό της ρόλο στην
περιοχή της Μέσης Ανατολής, πραγματοποιώντας επέμβαση εναντίον θέσεων
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του ISIS στη Συρία, με στόχο την ενίσχυση του καθεστώτος Άσαντ. Σύμφωνα
με τον σύρο πρεσβευτή στη Μόσχα Ριάντ Χάνταντ, μέχρι τις αρχές Οκτώβρη η
ρώσικη επέμβαση κατέστρεψε το 40% των υποδομών του Ισλαμικού Κράτους
και το απώθησε προς την Τουρκία. Φυσικά, η ρώσικη εμπλοκή στη Συρία έκα
νε το ΝΑΤΟ να δυσανασχετεί, με τον Γενς Στόλτενμπεργκ να δηλώνει πριν τη
διενέργεια του συμβουλίου των υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας στις 8 Οκτώ
βρη: “Στη Συρία παρακολουθούμε μια ανησυχητική κλιμάκωση των ρώσικων
στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Θα αναλύσουμε τις τελευταίες εξελίξεις και τις
συνέπειές τους για την ασφάλεια της Συμμαχίας Αυτό γίνεται ακόμη περισσότε
ρο συγκεκριμένο με τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναερίου χώρου του ΝΑΤΟ
από ρώσικα αερ οσκάφη. Είδαμε αερ οπορικά πλήγματα, εκτόξευση πυραύλων,
είδαμε διεισδύσεις στον τούρκικο εναέριο χώρο και φυσικά όλα αυτά απο
τελούν λόγους ανησυχίας… παραμένουμε σε στενή επαφή με τις τουρκικές
αρχές”. Τις δηλώσεις αυτές είχε το θράσος να τις κάνει ο νατοϊκός αξιωματού
χος λίγες μόνο ημέρες μετά το μισάωρο βομβαρδισμό από αμερικάνικα αερο
πλάνα σε νοσοκομείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο Κοντούζ του Αφγανιστάν,
που προκάλεσε τουλάχιστο 22 θανάτους εθελοντών, γιατρών, νοσηλευόμενων
και παιδιών. Πέρα, όμως, από την “υστερική υπερφόρτωση προπαγάνδας”
εναντίον της Ρωσίας (σύμφωνα με την έκφραση του ιρλανδού δημοσιογράφου
Μπράϊαν Μακντόναλντ), μόνο το άμεσο μέλλον θα αποκαλύψει τον πραγμα
τικό βαθμό της ρώσικης εμπλοκής στη Συρία και τον ακριβή χαρακτήρα των
επιδιώξεών της.
Η Ρωσία εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της δικής της αστικής τάξης και
ποντάροντας στην ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ και της ηγεμονικής της δύνα
μης, της Γερμανίας, προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγμα στον ευρωατλαντικό
ιμπεριαλισμό. Ο ρώσος πρέσβης στην ΕΕ Βλαντιμίρ Κίζοφ πρότεινε ευθέως την
ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας ΕΕ - Ρωσίας, αντιδρώντας στη διατλα
ντική συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων με τις ΗΠΑ, ρωτώντας σκωπτικά
τους ευρωπαίους ηγέτες: “Είναι σοφό να ξοδεύετε τόση πολιτική ενέργεια
για τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου συναλλαγών με τις ΗΠΑ όταν έχετε πιο
φυσικούς εταίρους πολύ πιο κοντά σας;”. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο ο Κίζοφ δήλω
σε πως υπάρχει εν εξελίξει συζήτηση με τη Γερμανία για την έναρξη διαλόγου
με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ για τη δημιουργία ενός
χώρου ελεύθερου εμπορίου.
Οι τριβές και οι ενδοκαπιταλιστικές εντάσεις, φυσικά, καθόλου δεν εμποδί
ζουν τις μπίζνες και τη συνεργασία του ρώσικου και δυτικού κεφαλαίου στον
ενεργειακό τομέα. Η ρώσικη Gazprom σε συνεργασία με μεγάλες ευρωπαϊκές
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εταιρείες, όπως τη βρετανική Shell, τη γαλλική Engie, την αυστριακή OMV
και τις γερμανικές BASF / Wintershall και Ε.ΟΝ., προχωρούν σε έργα διεύρυν
σης του Βόρειου Τομέα για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς τη Γερμανία και
άλλες χώρες της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια του Eastern Economic Forum στο
Βλαδιβοστόκ (3-5 Σεπτέμβρη) υπογράφηκε η συμφωνία για την κατασκευή του
αγωγού NordStream-2, ο οποίος μέσω της Βαλτικής θα μεταφέρει ως και 55 δις
κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Αυτό φυσικά προκαλεί και τριβές στις σχέσεις
της Γερμανίας με τις ΗΠΑ [10], καθώς το αμερικάνικο κράτος έχει συνδέσει τους
σχεδιασμούς και τα συμφέροντά του αποκλειστικά με τη μεταφορά φυσικού
αερίου από το Αζερμπαϊτζάν, που ανήκει στη δική του σφαίρα επιρροής. Στους
σχεδιασμούς αυτούς σημαντική εμπλοκή έχει και το ελληνικό κράτος. Όπως
διαβάζουμε σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών τον Νοέμβρη του
2014 για την πολιτική της ενεργειακής διπλωματίας: “Στον τομέα του φυσικού
αερίου, η Ελλάδα επιθυμεί να αναδειχθεί σε κόμβο διαμετακόμισης (αγωγοί
φυσικού αερίου, τερματικοί σταθμοί υγροποιημ
 ένου φυσικού αερίου). Πρω
ταρχικής σημασίας είναι ο λεγόμενος Νότιος Διάδρομος, ο οποίος αποτελεί και
μείζονα συνιστώσα της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Ο νέος αυτός διάδρομος
θα προστεθεί στις διάφορες πηγές από τις οποίες προμηθεύεται φυσικό αέριο
η Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ευελιξίας
του ενεργειακού εφοδιασμού της. Ο Νότιος Διάδρομος περιλαμβάνει το σύστη
μα αγωγών SCP (South Caucasus Pipeline), TANAP (Trans-Anatolian Pipeline)
και TAP (Trans-Adriatic Pipeline) μεταφέροντας φυσικό αέριο από την Κασπία
(κοίτασμα Shah Deniz) προς την αγορά της Ευρώπης (Ν. Ιταλία) μέσω Γεωρ
γίας, Τουρκίας, Ελλάδας και Αλβανίας. Η λήψη της τελικής επενδυτικής
απόφασης για την υλοποίηση του TAP ελήφθη στο Μπακού (Αζερμπαϊτζάν)
στις 17.12.2014. Ο αγωγός ΤΑΡ, μήκους 870 χλμ εκ των οποίων τα 550 χλμ επί
ελληνικού εδάφους, προβλέπεται να έχει μεταφορική ικανότητα 10 δις κυβικά
μέτρα ετησίως, με δυνατότητα αναβάθμισης στα 20 δις κ.μ. ανάλογα με τις
μελλοντικές συνθήκες παραγωγής και ζήτησης. Ο ΤΑΡ ενισχύει την ενεργειακή
ασφάλεια της Ελλάδας με την πρόβλεψη για προμήθεια 1 bcm ετησίως, ενώ
δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας μέσω της εμπλοκής ελληνικών μελετητι
κών και κατασκευαστικών εταιρειών. Τέλος, ο TAP έχει αναγνωριστεί ως “Έργο
Κοινού Ενδιαφέροντος” (PCI) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ενεργειακή
Κοινότητα της Ευρώπης έχει χαρακτηρίσει τον αγωγό ως “έργο ενδιαφέροντος
για την Ενεργειακή Κοινότητα” (ΕΕΕΚ)”.
Αυτή εξακολουθεί και σήμερα να είναι η κεντρική κατεύθυνση της ενεργεια
κής πολιτικής της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Σε συνάντησή του υπουργού
Περιβάλλοντος Πάνου Σκουρλέτη με τον συντονιστή των Διεθνών Ενεργειακών
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Σχέσεων των ΗΠΑ Amos Hochstein στις 14 Οκτώβρη, αποφασίστηκε η επιτά
χυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση του αγωγού TAP, καθώς και του
ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB. Σύμφωνα με τον αμερικάνο απεσταλμένο: “Οι
ΗΠΑ θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται με την Ελλάδα για την ενεργειακή
ασφάλεια της χώρας αλλά κυρίως για το ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα
ως στρατηγικός εταίρος στην περιοχή”. Η ένταξη της Ελλάδας στην αμερικά
νικη σφαίρα επιρροής, με σημείο αιχμής το ενεργειακό ζήτημα, φαίνεται πως
μπαίνει σε μια νέα φάση ραγδαίας επιτάχυνσης μετά το σχηματισμό της νέας
κυβέρνησης, που είναι απαλλαγμένη από τα αριστερά φιλορωσικά βαρίδια της
“αριστερής πλατφόρμας” (νυν ΛΑΕ). Κάτι που οπωσδήποτε θα επηρεάσει βαθιά
και τις ελληνορωσικές σχέσεις. Ίσως και τις ελληνογερμανικές…
Κατακλείδα
Μέσα σ’ αυτό το πολύπλοκο κουβάρι ανταγωνιστικών και συμμαχικών συμφε
ρόντων, μέσα στις επιταχυνόμενες οικονομικές και γεωπολιτικές ανακατατά
ξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης (με επίκεντρο τους ενδο
ϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην Ουκρανία), η λεγόμενη πολυπαραγο
ντική εξωτερική πολιτική της συγκυβέρνησης έρχεται να εξυπηρετήσει ισχυρά
κεφαλαιοκρατικά συμφέροντα, εμπλέκοντας την Ελλάδα ακόμα περισσότερο
σε σχεδιασμούς που ενδέχεται να καταλήξουν σε μια γενικευμένη ή περιορι
σμένη πολεμική σύρραξη. Και η Ελλάδα ως χώρα προσδεμένη με την ΕΕ και το
ΝΑΤΟ είναι υποχρεωμ
 ένη, αργά ή γρήγορα, πρόθυμα ή με νάζια, να “τηρήσει
τις δεσμεύσεις απέναντι στους εταίρους”. Αυτό άλλωστε μαρτυρά και η ενεργός
συμμετοχή της Ελλάδας σε διάφορες νατοϊκές ασκήσεις με ξεκάθαρο αντιρω
σικό προσανατολισμό. Και ο μεταμοντέρνος ροζ “αντιιμπεριαλισμός”, που ενί
οτε κλείνει το μάτι στη Ρωσία, πάει περίπατο μπροστά στη στρατηγική επιλογή
πρόσδεσης με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Άλλωστε, σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ
για το “ποιος είναι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός της κυβέρνησης που εμπλέκει
παραπέρα τη χώρα στα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ”, ο ΥΠΕΘΑ Π. Καμμένος απά
ντησε εγγράφως πως ουδέποτε τέθηκε υπό αμφισβήτηση η σταθερή εθνική
και στρατηγική επιλογή συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, “πολλώ δε μάλλον
κατά την παρούσα χρονική στιγμή, που η εξάπλωση της διεθνούς τρομοκρα
τίας, της ακραίας φονταμενταλιστικής βίας και των ασύμμετρου χαρακτήρα
απειλών, όπως η ραγδαία διόγκωση των κατευθυνόμενων προς την Ευρώπη
μεταναστευτικών ροών, καθιστούν την Ελλάδα προπύργιο σταθερότητας στην
περιοχή και αξιόπιστο πυλώνα για τη νότια πτέρυγα της Συμμαχίας”...
Απλούστατα, κάποτε έρχεται η ώρα για να αποφασίσεις με ποιους θα πας και
ποιους θ’ αφήσεις...
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Σημειώσεις:
1. Δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα ασφαλές συμπέρασμα για το χαρακτήρα
του ελληνικού εθνοκρατικού σχηματισμού αν δεν δούμε και τον τρόπο με τον
οποίο διαρθρώνεται το ελληνικό χρέος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε
στις 11 Μάη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Πίνακας 2).
Πίνακας 2: Διάρθρωση δημοσίου χρέους της Ελλάδας
		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ

%

Έντοκα γραμμάτια
δημοσίου

14,943,9

4,8%

Ομόλογα

39.380,1

12,6%

Ομόλογα στην κατοχή
κεντρικών τραπεζών

7.309,3

2,3%

Ομόλογα στην
κατοχή της ΕΚΤ

19.874,1

6,4%

Δάνεια Τράπεζας
της Ελλάδας

4.265

1,4%

Ειδικά και διμερή
δάνεια εξωτερικού

7.094,5

2,3%

Λοιπά δάνεια
εξωτερικού

5.081

1,6%

Δάνεια από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας

130.909,1

41,9%

Διμερή δάνεια από
χώρες μέλη της ΕΕ

52.900

16,9%

Δάνεια από το ΔΝΤ

20.634,6

6,6%

REPOS

10.286,9

3,3%

Σύνολο

312.678,5

100%
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Όπως βλέπουμε, η Ελλάδα χρωστάει κυρίως σε διακρατικούς οργανισμούς
(EFSF, ΕΚΤ, ΔΝΤ κλπ), καθώς και σε κράτη μέλη της ΕΕ. Στα διμερή δάνεια από τα
ευρωπαϊκά κράτη, προηγείται η Γερμανία με δάνεια ύψους 15,165 δις περίπου κι
ακολουθούν: Γαλλία (11,388 δις), Ιταλία (10 δις), Ισπανία (6,65 δις), Ολλανδία
(3,19 δις), Βέλγιο (1,94 δις), Αυστρία (1,55 δις), Πορτογαλία (1,1 δις), Φιλανδία (1
δις), Ιρλανδία (394 εκατ.), Σλοβενία (243,5 εκατ.), Λουξεμβούργο (140 εκατ.),
Κύπρος (109,6 εκατ.) και Μάλτα (50,6 εκατ.).
Σχετικά με το πώς έγινε η πρώτη μνημονιακή δανειοδότηση και η ακόλου
θη αναδιάρθρωση του χρέους (PSI), δηλαδή τον τρόπο με τον οποίον έγινε
η “κοινωνικοποίηση” των ιδιωτικών ζημιών, η Προκαταρκτική Έκθεση που
δημοσίευσε τον Ιούνη του 2015 η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους του κοι
νοβουλίου αναφέρει: “Στην πραγματικότητα, ο στόχος του πρώτου δανείου
ήταν να προσφέρει ασφαλή έξοδο κινδύνου στους ιδιώτες ομολογιούχους που
επιθυμούσαν να μειώσουν την έκθεσή τους στα ελληνικά ομόλογα, καθώς η
πιθανότητα επιβολής κουρέματος στην ονομαστική αξία των ομολόγων ήταν
τότε εξαιρετικά υψηλή. Η έκθεση των ξένων τραπεζών στο ελληνικό δημόσιο
και ιδιωτικό χρέος αναγνωρίζεται ως η βασική αιτία για την απροθυμία των
δανειστών να προχωρήσουν νωρίτερα στο κούρεμα των ομολόγων. “Η έκθε
ση των γαλλικών τραπεζών στην Ελλάδα ανερχόταν σε 60 δις ευρώ, ενώ των
γερμανικών στα 35 δις. Εάν τυχόν υποχρεώνονταν σε σοβαρές απώλειες στα
ελληνικά τους ομόλογα, καθώς και στα υπόλοιπα ομόλογα χωρών της ευρωζώ
νης που κατείχαν, η βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα σκε
πάζονταν από ένα τεράστιο σύννεφο”. Επομένως, μπορούμε να υποστηρίξουμε
ότι η πρώτη δανειακή σύμβαση, καθώς και το πρώτο Μνημόνιο, σχεδιάστηκαν
για να διασώσουν τους ιδιώτες πιστωτές της χώρας, ιδίως τις τράπεζες και όχι
την Ελλάδα”.
Με το πρώτο μνημόνιο μεταβάλλεται άρδην το προφίλ του χρέους, εξαιτίας της
μαζικής πώλησης των ομολόγων που κατείχαν ευρωπαϊκές και ελληνικές τρά
πεζες και το χρέος μεταφέρεται από τον ιδιωτικό τομέα σε άλλα κράτη μέλη της
ΕΕ και στο ΔΝΤ. Η σταδιακή μεταβολή του προφίλ του χρέους προλείανε και το
έδαφος για το PSI και την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, που ολοκλη
ρώθηκε τον Δεκέμβρη του 2012, με την ΕΚΤ να προχωρά σε μαζική επαναγορά
ελληνικών ομολόγων. Πλέον, ο κύριος όγκος του χρέους, όπως βλέπουμε και
στον σχετικό πίνακα, είναι προς διακρατικούς οργανισμούς (EFSF, ΕΚΤ, ΔΝΤ),
ενώ η νέα δανειοδότηση του μνημονίου ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ θα γίνει από τον Ευρω
παϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), ο οποίος χρηματοδοτείται κυρίως από
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γερμανικά, γαλλικά και ιταλικά κεφάλαια (ποσοστό συμμετοχής 27,15%, 20,39%
και 17,91% αντίστοιχα).
Που πήγαν, όμως, τα λεφτά του δανείου; Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού από το 2008 οι ελληνικές τράπεζες έχουν λάβει κρατική βοή
θεια ύψους 146,35 δις ευρώ, με τη μορφή ενέσεων ρευστότητας και εγγυήσεων.
Αλλά δεν ήταν μόνο το ελληνικό κεφάλαιο κερδισμένο. Ιδού τι είπε ο πρώην
πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάσιμο Ντ’Αλέμα στο Rainews24: “Από μια φτω
χή χώρα, όπως η Ελλάδα, τεράστια ποσά μεταφέρονται σε μια πλούσια χώρα,
όπως η Γερμανία, μέσω της διαφοράς των επιτοκίων. Η φτωχή χώρα γίνεται
όλο και φτωχότερη, η πλούσια χώρα πλουσιότερη (…) Όταν η φτωχή χώρα δεν
μπορεί πλέον να πληρώσει τα χρέη έρχονται οι ευρωπαϊκές βοήθειες. Έχουμε
δώσει στην Ελλάδα 250 δις ευρώ, αλλά όχι για τις συντάξεις των Ελλήνων, αλλά
για να πληρωθούν οι τόκοι στις γερμανικές, γαλλικές και σε μικρό ποσοστό
στις ιταλικές τράπεζες. Διακόσια είκοσι δις ευρώ από τα 250 δις ευρώ βοήθειας
πήγαν απευθείας στις γερμανικές, γαλλικές και ιταλικές τράπεζες”.
2. Κατ’ αναλογία, δεν θα έπρεπε ποτέ κανένας να ασχοληθεί με το σχέδιο Μάρ
σαλ ως κεντρικό μοχλό της ιμπεριαλιστικής διείσδυσης των ΗΠΑ στην Ευρώπη,
αφού αν δεν υπήρχε το σχέδιο Μάρσαλ κάποιον άλλον τρόπο θα έβρισκαν οι
Αμερικάνοι...
3. Ο μεταμοντέρνος ροζ αντιιμπεριαλισμός που πλασαρίστηκε εντός της συγκυ
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ από την αριστερή πλατφόρμα, πήρε ορισμένες φορές
και επικές (έως και απολαυστικές) διαστάσεις, όπως συνέβη και με άρθρο της
ιστοσελίδας Iskra, με αφορμή την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Κρεμλίνο στις
8 Απρίλη του 2015. Μέσα από έναν πραγματικά παραληρηματικό παραμορφω
τικό καθρέφτη, η Iskra είδε πανικό και αμηχανία στα ευρωατλαντικά ιμπε
ριαλιστικά κέντρα, ενώ οι μεγαλοασ τικοί κύκλοι της Γερμανίας έμπλεοι ιερού
τρόμου ανέμεναν τα αποτελέσματα της συνάντησης. Λίγες μέρες αργότερα,
στην επέτειο του απριλιανού πραξικοπήματος και με αφορμή την επίσκεψη του
επικεφαλής της Gazprom Αλεξέι Μίλερ στην Αθήνα, η ίδια ιστοσελίδα υποστή
ριζε: “την Τρίτη (21/4/15), απείρως περισσότεροι απ’ όσο νομίζουμε και μάλλον
σε όλο τον πλανήτη, θα έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στις ελληνορω
σικές αθηναϊκές συναντήσεις”. Σαφώς και δεν υποτιμάμε την όποια αξία των
ελληνορωσικών επιχειρηματικών σχέσεων εντός του καπιταλιστικού ανταγω
νισμού. Απλώς αδυνατούμε να κατανοήσουμε το πώς αυτές θα καταστούν ο
Αρμαγεδών του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού…
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4. Με ανακοίνωσή της η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα τον Μάη του 2015
κούνησε το δάχτυλο στην ελληνική κυβέρνηση, τονίζοντας τον κίνδυνο της
ενεργειακής εξάρτησης που θα επιφέρει η ελληνική συμμετοχή στο ρωσικό
σχέδιο και προειδοποίησε ότι το πρότζεκτ ενδέχεται να μπει στο μικροσκόπιο
των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού για να εξεταστεί το ενδεχόμενο της
μονοπωλιακής ενεργειακής σχέσης της Ρωσίας με διάφορες χώρες (της Ελλά
δας συμπεριλαμβανομένης).
Σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώ
να (ΠΣΕΚΑ), που αποτελεί δεξαμενή σκέψης της κυπριακής αστικής τάξης, ο
συντονιστής του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις διεθνείς ενεργειακές
υποθέσεις Αμος Χόχσταϊν ζήτησε τη βοήθεια της Κύπρου ώστε να αποτραπεί
μια συμφωνία επέκτασης του Tourkish Stream που θα αυξήσει την ενεργειακή
εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία. Προωθώντας τα αμερικάνικα οικονομι
κά και γεωπολιτικά συμφέροντα, που εκφράζονται μέσω του αζέρικου αγωγού
TAP, ο Χόχσταϊν δήλωσε: “και η προηγούμενη αλλά και αυτή η κυβέρνηση
έχουν εκφράσει υποστήριξη για το Νότιο Διάδρομο και το διακαμπτήριο στη
Βουλγαρία. Αλλά υπάρχουν αυτοί που θέλουν να τους αλλάξουν, και μιλούν
για τη χρησιμοποίηση της Ελλάδας ως μηχανισμό που θα φέρει αγωγούς από
τον ίδιο προμηθευτή μέσω της Ελλάδας μαζικά για την προμήθεια της υπόλοι
πης Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι όταν χτιστεί ένας νέος αγωγός, αυτός δεν θα
είναι αναστρέψιμος και θα καταστήσει όλα τα άλλα σχέδια μη βιώσιμα. Αυτό
σημαίνει ότι η Ελλάδα από μέρος της λύσης θα γίνει μέρος του προβλήματος”.
Για να έχουμε, όμως, εικόνα για τον ακριβή ρόλο της ΠΣΕΚΑ αρκεί να αναφέ
ρουμε την προτροπή του προέδρου της Φίλιπ Κρίστοφερ στο πέρας των εργα
σιών του 19ου συνεδρίου των απόδημων Κυπρίων: “Για να δούμε άσπρη μέρα
τα συμφέροντα της Κύπρου πρέπει να συμβαδίζουν με αυτά των ΗΠΑ και του
Ισραήλ”.
5. “Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν εμπόδια, όμως πιστεύω ότι μπορούμε να τα ξεπε
ράσουμε. Σήμερα είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε μετά βεβαιότητας για
αυτά τα εμπόδια, δηλαδή σε ποιο βαθμό θα παρεμποδίσουν τη διαδικασία και
το τι θα μπορούσε να γίνει για να τα συζητήσουμε. Δεν μπορώ να είμαι ακρι
βής για το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του σχεδίου καθώς η κατασκευή
του αγωγού δεν αφορά αποκλειστικά τη Ρωσία και την Ελλάδα αλλά και άλλες
χώρες απ’ όπου θα περάσει ο αγωγός. Αντίστοιχες συζητήσεις θα πρέπει να
γίνουν και εκεί” (Πάνος Σκουρλέτης). Αντίστοιχα, σε συνάντηση που είχε στη
Μόσχα στις 15/10/15 ο γ.γ. των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της νέας κυβέρ
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νησης Γεώργιος Τσίπρας με τον Ρώσο υπουργό Ενέργειας Αλεξάντερ Νόβακ και
τον επικεφαλής υποδομών της Gazprom Λεονίντ Τσουγκούνοφ διαβεβαίωσε
πως η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του Νότιου Αγωγού.
Μετά την υπογραφή, πάντως, της συμφωνίας για την κατασκευή του αγωγού
NordStream-2, που βάζει ισχυρά εμπόδια στην κατασκευή του Greek Stream, ο
Φιοντόρ Λουκάνωφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και
Αμυντικής Πολιτικής, δήλωσε: “χώρες, όπως η Ιταλία, η Ελλάδα και η Βουλγα
ρία, δεν είχαν το πολιτικό ανάστημα, όπως η Γερμανία, για να επιτύχουν συμ
φωνία εκτός της πολιτικής γραμμής της ΕΕ (υποχρεωτ ική διέλευση του αγωγού
από την Ουκρανία)”.
6. Όταν στις 8 Απρίλη με αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης ο Τσίπρας επισκέ
φθηκε τον Πούτιν για να συζητήσουν οικονομικά, εμπορικά και επενδυτικά
ζητήματα, οι Financial Times έγραφαν πως η συνάντηση έχει σαν στόχο την
ενίσχυση των διαπραγματευτικών χαρτιών και των δύο πλευρών στην αντιπα
ράθεσή τους με την ΕΕ. Οι New York Τϊmes υποστήριζαν πως η Ελλάδα αναζητά
στο πρόσωπο του Πούτιν ένα μοχλό πίεσης προς τους δανειστές. Οι διαπραγ
ματευτικές μανούβρες είχαν αναμφισβήτητα θεαματικό αποτέλεσμα: ένα τρί
το μνημόνιο ακόμα χειρότερο από τα προηγούμενα. Οπότε εκ των πραγμάτων
δικαιώθηκε το Bloomberg όταν προέβλεπε πως: “η απόπειρα αξιοποίησης του
ρώσικου χαρτιού έναντι της ΕΕ, από την ελληνική πλευρά, μάλλον θα αποτύ
χει”.
7. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, πάντως, συμμεριζόμενος τον ενθουσιασμό του Λαφα
ζάνη, δεν έκρυψε τη χαρά του για την μπίζνα, αλλά και την ανυπομονησία του
για το τρίτο μνημόνιο: “Είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς που υπογράψατε το μνη
μόνιο συνεργασίας με τη Ρωσία. Είναι καλό να μπαίνετε σιγά σιγά στα μνημό
νια και με το καλό να υπογράψετε και το άλλο, το μεγάλο”. Και εγένετο τρίτο
μνημόνιο…
8. Μέσα στο πλαίσιο του ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού, η Γερμανία, που
είναι βασικός εμπορικός εταίρος της Ρωσίας, κράτησε μια πιο επιφυλακτική
θέση από τη σκληρή γραμμή των ΗΠΑ. Εκφράζοντας αυτή τη γερμανική δια
φοροποίηση, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ
πρότεινε την επανένταξη της Ρωσίας στους G7 σε απώτερο χρόνο, χαρακτηρί
ζοντας τον αποκλεισμό της Ρωσίας ως αναγκαίο βήμα, αλλά όχι αυτοσκοπό. Οι
Ρώσοι από την πλευρά του απάντησαν δια στόματος του υφυπουργού Εξωτε
ρικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, λέγοντας πως δεν έχουν θέσει ζήτημα επαναφοράς
στους G7.
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9. Για να έχουμε μια συνολικότερη εικόνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
για το ελληνικό εμπόριο, οι ελληνικές εξαγωγές το 2014 κατευθύνονται κυρίως
προς: Τουρκία (12%) , Ιταλία (9%), Γερμανία (7%), Βουλγαρία (5%), Κύπρο (5%),
Ηνωμένο Βασίλειο (4%), ΗΠΑ (3%). Το 2014 η συνολική αξία των ελληνικών
εξαγωγών ανήλθε σε 27,2 δις ευρώ (15,2% του ΑΕΠ), με βασικότερα εξαγώγι
μα προϊό ντα: τρόφιμα και ποτά, χημικά και βιομηχανικά προϊόντα, προϊόντα
πετρελαίου κλπ. Οι εισαγωγές της Ελλάδας παρουσίασαν κατά το 2014 αύξηση
(47,7 δις ευρώ από 46,8 το 2013), με βασικούς εμπορικούς εταίρους: Ρωσία
(10%), Γερμανία (10%), Ιράκ (8%), Ιταλία (8%), Κίνα (5%), Καζακστάν (5%) και
Ολλανδία (5%). Βασικότερα προϊό ντα που εισάγει η Ελλάδα είναι μηχανήματα,
μεταφορικά μέσα, καύσιμα, χημικά προϊόντα και τρόφιμα.
Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Βερο
λίνο, οι ελληνικές εξαγωγές (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών) κατευθύνο
νταν στην Ιταλία (14,4%), τη Γερμανία (9,69%), την Κύπρο (6,23%) και τη Βρε
τανία (5,3%). Οι αντίστοιχες εισαγωγές της Ελλάδας (πάλι εξαιρουμένων των
πετρελαιοειδών) προέρχονταν από τη Γερμανία (15,25%), την Ιταλία (10,93%),
την Κίνα (9,33%), την Ολλανδία (6,93%) και τη Γαλλία (6,6%).
Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο στο εισαγωγικό όσο και στο εξαγωγικό εμπόριο
βασικός εταίρος της Ελλάδας είναι η ΕΕ, καλύπτοντας τον μισό περίπου όγκο
των συναλλαγών. Τέλος, αν και το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας είναι μεγά
λο καλύπτεται εν μέρει από τις εξαγωγές υπηρεσιών (ναυτιλία, τουρισμός,
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κλπ).
10. Ο διευθυντής του Ερευνητικού Προγράμματος Alexander Rahr δήλωσε κυνι
κά για τη συμφωνία: “Η Γερμανία πιστεύει πως η Ουκρανία θα πρέπει να υπο
στηριχτεί, αλλά το μονοπάτι στη δημοκρατία και τις μεταρρυθμίσεις είναι πολύ
μακρύ και χάνουμε χρόνο”. Αυτή η στάση, φυσικά, δεν είναι και πολύ ευχάρι
στη για τους Αμερικάνους…
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ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ
ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ-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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“Διότι ισχυρίζομαι,και το λέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου, ότι η χώρα
πράγματι είναι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην ΕΕ, στο
ΝΑΤΟ, αυτό δεν αμφισβητείται”, Αλέξης Τσίπρας, 14-05-2014.
Μέσα σε λίγους μόνο μήνες συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, έχει αποκαλυφθεί
πλήρως το περιεχόμενο της λεγόμενης “πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτι
κής”, που τόσα χρόνια πλάσαρε ο ΣΥΡΙΖΑ ως μεταμοντέρνο αντιιμπεριαλισμό.
Η συγκυβέρνηση όχι μόνο δεν αμφισβητεί έμπρακτα την πρόσδεση της Ελλά
δας σε ιμπεριαλιστικούς σχηματισμούς, όπως το ΝΑΤΟ, αλλά κάνει ό,τι μπορεί
για να δηλώσει την πλήρη υποταγή της. Ο ακροδεξιός υπουργός Άμυνας Π.
Καμμένος στο τρίτο ετήσιο Συνέδριο Άμυνας και Ασφάλειας του ελληνοαμερι
κάνικου εμπορικού επιμελητηρίου φρόντισε να δώσει τα διαπιστευτήριά του
στα ευρωατλαντικά αφεντικά του: “Είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε εγκα
ταστάσεις, τις ένοπλες δυνάμεις μας, αλλά και μεγάλες βάσεις στην περιοχή
του Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να διευκολύνουμε τις δυνάμεις της Συμμαχί
ας να αναπτύξουν τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας”. Η συγκυβέρνηση δίνει
έναν αγώνα ταχύτητας στον εσωτερικό ανταγωνισμό με την Τουρκία, η οποία
αναβαθμίζει τη θέση της στην ιμπεριαλιστική διείσδυση της λυκοσυμμαχίας
στην Α. Ευρώπη με επίκεντρο την Ουκρανία, με την ανάληψη της εκ περιτρο
πής ηγεσίας της Δύναμης Ταχείας Επέμβασης “Αιχμή του Δόρατος”. Μέσα από
τις σχέσεις αμοιβαίας συνεργασίας και ανταγωνισμού, τα δύο κράτη δίνουν τα
ρέστα τους στους ιμπεριαλιστικούς σχηματισμούς, εκμεταλλευόμενα την ειδική
γεωστρατηγική τους θέση.
Λίγες μέρες αργότερα, στις 15/05, ο υπουργός Άμυνας, αναφέροντας σε συνέ
δριο του Economist την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον αμερικάνο
ομόλογό του Α. Κάρτερ στις 21/05 (η οποία ακυρώθηκε και αντικαταστάθη
κε πιθανότατα με συνάντηση με την υφυπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Κριστίν
Γουόρμουθ), προανήγγειλε την πρόταση της συγκυβέρνησης προς τις ΗΠΑ για
δημιουργία νατοϊκ ής βάσης στο ΝΑ Αιγαίο και την αναβάθμιση της βάσης στη
Σούδα ως κύριο κορμού και βάση επιχειρήσεων της Συμμαχίας. Αυτή η πρόταση
αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ειδικό βάρος τη στιγμή που οι υπουργοί Εξωτερικών
και Άμυνας των 28, παρουσία και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, αποφά
σισαν τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων στα χωρικά ύδατα αλλά και
τις ακτές της Λιβύης με υποτιθέμενο στόχο “τη διάλυση του επιχειρηματικού
μοντέλου των δικτύων διακινητών στη Μεσόγειο”. Τα θύματα του οικονομικού
και πολεμικού ιμπεριαλισμού της Δύσης χρησιμοποιούνται με περίσσια κυνι
κότητα ως όχημα για τον έλεγχο της διακίνησης των ενεργειακών ροών και
την καταλήστευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών στη Μέση Ανατολή. Και
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στο μοίρασμα της πίτας η ελληνική αστική τάξη θέλει μερίδιο και το εκφράζει
ανοιχτά δια στόματος Καμμένου.
Και στα δυο συνέδρια ο Καμμένος χρησιμοποίησε σαν διαπραγματευτικό χαρτί
τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ως προμαχώνα της Ευρώπης, που δύνα
ται να παίξει καταλυτικό ρόλο στις τρέχουσες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων
και των “προκλήσεων ασφάλειας” που δημιουργούνται από την ανεύρεση και
αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών καθώς κι από τον έλεγχο του συστή
ματος διαμετακόμισης ενέργειας: “Η Ελλάδα θα συμμετέχει με οποιονδήποτε
τρόπο στη νέα αυτή πρόκληση και θα αποτελέσει κόμβο για τη μεταφορά της
ενέργειας, ιδιαίτερα μέσω των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου. Η γεωπ ο
λιτική εγγύτητα με περιοχές όπου μαίνονται κρίσεις αναδεικνύει την πρόσθετη
αξία της Ελλάδας ως βασικής πύλης προς τις μεγάλες θαλάσσιες εμπορικές
οδούς ανάμεσα στην Ευρώπη και τον ανατολικό κόσμο”.
Ο υπουργός Άμυνας κλείνει ξεκάθαρα το μάτι στα ευρωατλαντικά ιμπεριαλι
στικά κέντρα και προλειαίνει το έδαφος για την ενεργότερη συμμετοχή της
Ελλάδας σε πολεμικές επενδύσεις του δυτικού κεφαλαίου, με πρόσχημα τόσο
τον πόλεμο εναντίον του ισλαμικού φονταμενταλισμού όσο και την απόπειρα
ανάσχεσης των μεταναστευτικών ροών από την Ευρώπη Φρούριο: “Η Ελλάδα
διαθέτει ισχυρό αμυντικό σύστημα και αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις. Το απο
δεικνύουν κάθε μέρα σε κάθε επιχειρησιακή αποστολή, σε κάθε πολυεθνική
επιχείρηση και άσκηση. Διαθέτουμε εξαιρετικά σημαντικές εγκαταστάσεις, οι
οποίες δίνουν ένα μοναδικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη σημαντικών ναυτι
κών και εναέριων δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογεί
ου και της Μέσης Ανατολής”.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο δήλωσης πλήρους νομιμοφροσύνης εντάσσονται και
οι χαριεντισμοί του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γ. Δραγασάκη με την πρέ
σβειρα του Ισραήλ Ιρίτ Μπεν-Άμπα στο Μέγαρο Μουσικής. Η αριστεροδεξιά
συγκυβέρνηση, δια στόματος Δραγασάκη, νομιμοποιώντας πολιτικά και ηθικά
το διαρκές αιματοκύλισμα του παλαιστινιακού λαού, προσβλέπει στην εμβά
θυνση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ με κινητήριο δύναμη τη
σύγκλιση εντός του έτους του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (Το πρώτο
Ανώτατο Υπουργικό Συμβούλιο Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στα Ιεροσόλυ
μα στις 8 Οκτώβρη του 2013 με συμμετοχή του τότε πρωθυπουργού Α. Σαμαρά).
Ταυτόχρονα οι πολεμικές μηχανές των δυο χωρών προχωρούσαν σε κοινή αε
ροπορική άσκηση “με ιδιαίτερη σημασία”, όπως δήλωσε ο Καμμένος, δίχως να

ÌÏËÏÔ / 79

μπει στον κόπο να εξηγήσει σε τι συνίσταται αυτή η ιδιαιτερότητα. Ο ίδιος, από
τη Νέα Υόρκη, διαβεβαιώνοντας τους Αμερικάνους πως δεν υπάρχει αλλαγή
πλεύσης στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, πρότεινε την ένταξη και του
Ισραήλ στο ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου με σκοπό την εκμετάλλευ
ση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής. Οι κοινές ασκήσεις, όπως η
δεκαήμερη Διακλαδική Άσκηση Μεσαίας Κλίμακας “Ηνίοχος 2015”, εντάσσονται
φυσικά μέσα στο πλαίσιο αυτής της οικονομικής και στρατιωτικής συμμαχί
ας: “Μπορούμε να χτίσουμε μια μεγάλη συμμαχία και με τη βοήθεια των ΗΠΑ
να μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση ασφάλειας στην περιοχή. Γιατί να μην
δώσουμε εναέρ ιο χώρο, αυτό που χρειάζεται το Ισραήλ απ’ την Ελλάδα; Από
το Ισραήλ στην Κύπρο και μέχρι την Κρήτη. Γιατί να μην υπάρχουν συμφωνίες
προστασίας της μεγάλης οικονομική ζώνης, στον ορισμό της οποίας θα προ
χωρήσουμε και στην Ελλάδα; Γιατί να μην προχωρήσουμε και σε αμυντικές
συμφωνίες;” Φυσικά, η δήλωση του Λαφαζάνη, σε πολιτιστική παράσταση στο
Μέγαρο Μουσικής, για πλήρη ταύτιση της κυβέρνησης με το αίτημα εθνικής
ανεξαρτησίας των Παλαιστίνιων μονάχα ως κακόγουστη φάρσα μπορεί να
αντιμετωπιστεί…
Η στρατιωτική διπλωματία που αναπτύσσει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,
συνεχίζοντας στα ίδια χνάρια των προκατόχων της, συνδέεται άμεσα με την
οριοθέτηση και τον προσδιορισμό της ΑΟΖ, δηλαδή με τα συμφέροντα τόσο
της ελληνικής αστικής τάξης όσο και διεθνών ομίλων, που επιδιώκουν την
εξασφάλιση μεριδίου από την συνεκμετάλλευση των πλούσιων θαλάσσιων
ενεργειακών κοιτασμάτων της περιοχής. Ενδεικτικό της σύνδεσης των στρα
τιωτικών ασκήσεων και της ανακήρυξης και συνεκμετάλλευσης της ΑΟΖ είναι
ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης Ηνίοχος 2015, δέκα F 16 -πέντε ελληνικά και
πέντε ισραηλινά- με τα οποία πέταξαν οι αρχηγοί πολεμικής αεοπορίας Ελλά
δας και Ισραήλ, πραγματοποίησαν ασκήσεις πάνω από το Καστελόριζο (το
νησιωτικό συμπλέγματα του Καστελόριζου αποτελεί το κλειδί για την εγχώρια
αστική τάξη, αφού αποτελεί σημείο οριοθέτησης της ΑΟΖ της Ελλάδας με την
Αίγυπτο και με την Κύπρο και συνεπώς, η Τουρκία δεν έχει θαλάσσια σύνορα
με την Αίγυπτο!).
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και η αεροναυτική άσκηση ΗΠΑ, Ισραήλ και
Ελλάδας Noble Dina 15 (29 Απρίλη έως 14 Μάη 2015), η οποία πραγματοποιήθη
κε από την Κρήτη μέχρι την Χάιφα του Ισραήλ. Σκοπός της ήταν η αξιολόγηση
και ανάπτυξη του επιπέδου της συνεργασίας των συμμετεχόντων σε επιχει
ρησιακό και τακτικό τεχνικό επίπεδο σε αντικείμενα: Πολέμου Επιφανείας,

80 / ÌÏËÏÔ

Ανθυποβρυχιακού Πολέμου, με χρήση και αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας,
Αεράμυνας, Διοικητικής Μέριμνας εν πλω, με χρήση και των οργανικών ελικο
πτέρων, Ηλεκτρονικού Πολέμου και Επικοινωνιών και Επιχειρήσεων Ναυτικής
Αποτροπής.
Είναι ολοφάνερο, λοιπόν, πως η νέα συγκυβέρνηση δεν αλλάζει σε τίποτα την
εξωτερική πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, εμμέ
νοντας στη στρατηγική επιλογή της πρόσδεσης με τη νατοϊκή λυκοσυμμαχία
και της δημιουργίας ενός οικονομικού στρατιωτικού άξονα Ελλάδας Κύπρου
Ισραήλ, με ενεργό σύμμαχο το χουντικό καθεστώς της Αιγύπτου. Σε αυτήν
την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε και η δεύτερη Τριμερής Σύνοδος Κορυφής
Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας στις 29 Απρίλη στη Λευκωσία (η πρώτη είχε
πραγματοποιηθεί στο Καΐρο στις 8 Νοέμβρη του 2014 με τη συμμετοχή του τότε
πρωθυπουργού Α. Σαμαρά). Κύριο θέμα της ήταν η οριοθέτηση των θαλάσσιων
ζωνών και η συνεκμετάλλευση ενεργειακών πόρων, αλλά και η συνεργασία για
τη διάνοιξη νέων πεδίων κερδοφορίας σε τομείς όπως το εμπόριο, η ενέργεια,
ο τουρισμός και οι μεταφορές, καθώς και η συνεργασία σε θέματα ασφαλείας.
Ήδη λίγες μέρες πριν ο έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε πραγματοποι
ήσει διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο της στρατιωτικής
συνεργασίας και της οργάνωσης κοινών στρατιωτικών ασκήσεων.
Η αλληλεγγύη των λαών που επικαλούνταν η “ριζοσπαστική αριστερά” ως
αντιπολιτευόμενη δύναμη πάει περίπατο μπροστά στην ωμή κρατική realpolitik. Όπως ακριβώς οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι και η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ βαθαίνει το ενδεχόμενο ενεργότερης συμμετοχής της Ελλά
δας σε μια γενικευμένη πολεμική σύρραξη, καθώς οι εσωτερικές αντιφάσεις
του καπιταλισμού οξύνονται μεσούσης της κρίσης και οι ενδοϊμπεριαλιστικοί
ανταγωνισμοί δημιουργούν διαρκώς νέες θερμές εστίες έντασης. Μονάχα η
συγκρότηση ενός πραγματικά διεθνιστικού αντικαπιταλιστικού αντιιμπεριαλι
στικού μετώπου μπορεί να αποτελέσει ανασχετικό παράγοντα στο ενδεχόμενο
ενός νέου αιματοκυλίσματος, που θα αποτελέσει το λάδι στα γρανάζια της
καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Συνέλευση αναρχικών κομμουνιστών
για την ταξική αντεπίθεση ενάντια στην ΕΕ
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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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
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Στις 18 Μάη συνεδρίασε στις Βρυξέλλες, στη διευρυμένη του μορφή, το Συμ
βούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ (FAC), υπεύθυνο για τη χάραξη της
εξωτερικής, εμπορικής, “αμυντικής” και αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης.
Με την παρουσία του γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γιενς Στόλτενμπεργκ, το Συμβούλιο εξέ
τασε την παραπέρα σύσφιξη των σχέσεων της ΕΕ με το ΝΑΤΟ και τη συνεργα
σία τους στην ιμπεριαλιστική διείσδυση στη Συρία, το Ιράκ, την Ουκρανία κλπ.
Αποφασίστηκε επιπλέον η δημιουργία μιας ναυτικής στρατιωτικής δύναμης
στη Μεσόγειο (EUNANFOR MED), με επιχειρησιακή έδρα τη Ρώμη και πρόσχημα
την καταπολέμηση του δουλεμπορίου. Το συμβούλιο αποφάσισε την ανάληψη
στρατιωτικής δράσης για την καταστροφή δουλεμπορικών σκαφών πριν τη
χρήση τους, αλλά μια αποστροφή του λόγου του γ.γ. του ΝΑΤΟ δείχνει και τις
πραγματικές προθέσεις που έχουν για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες:
“μπορεί να υπάρχουν ξένοι μαχητές, μπορεί να υπάρχουν τρομοκράτες που
κρύβονται ανάμεσα στους πρόσφυγες”. Πραγματικός σκοπός φυσικά δεν είναι
η προστασία των μεταναστών και των προσφύγων, που αποτελούν θύματα
της ίδιας της πολιτικής βίαιης φτωχοποίησης και πολεμικών επενδύσεων των
“προστατών” τους, αλλά ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των πρώ
των υλών και των ενεργειακών ροών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου
και της Μέσης Ανατολής.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική αστική τάξη και το κράτος της αναζητούν
νέα πεδία κερδοφορίας, προσπαθώντας να πλασαριστούν με ευνοϊκότερους
όρους στο μοίρασμα της πίτας. Έχοντας σαν διαπραγματευτικό χαρτί την ειδική
γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ προσπα
θεί να χωθεί βαθύτερα και να παίξει ενεργότερο ρόλο στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς. Ο Πάνος Καμμένος, απευθυνόμενος στον γ.γ. του ΝΑΤΟ, όχι μόνο
πρότεινε τη συνέχιση της επιχείρησης EUNAVFOR ATALANTA στο Κέρας της
Αφρικής, με πρόσχημα τη βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων εμπορικών
οδών και την καταπολέμηση της πειρατείας, αλλά προχωρώντας ακόμα περισ
σότερο τάχθηκε υπέρ της σύσφιξης των ευρωατλαντικών σχέσεων “με στόχο
τον περιορισμό του εξτρεμισμού, του φονταμενταλισμού, του αλυτρωτισμού
και των εθνικιστικών ιδεών που αποσταθεροποιούν την περιοχή των Βαλκανί
ων”. Και σε ένα κρεσέντο ισλαμοφοβίας συμπλήρωσε: “ο επόμενος εφιάλτης
για την Ευρώπη θα είναι η τρομοκρατία των τζιχαντιστών που ήδη γεννιέται
μέσα στους κόλπους της ευρωπαϊκ ής οικογένειας και απαιτεί άμεσες λύσεις. Η
παράνομη διακίνηση ανθρώπων από τις περιοχές της Βορείου Αφρικής και της
Μέσης Ανατολής προς τον ευρωπαϊκό χώρο και ειδικά των νοτίων χωρών της
ΕΕ (…) Η πιθανή εκμετάλλευση των πραγματικών ή φανταστικών μειονοτήτων
από τρίτους”.
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Δυο μέρες αργότερα, ο υπουργός Άμυνας επισκεπτόμενος στην Ουάσιγκτον την
υφυπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Κριστίν Γουόρμουθ επανέλαβε τις δηλώσεις πλή
ρους ταύτισης του ελληνικού κράτους με τον “πόλεμο ενάντια στην τρομοκρα
τία” των ΗΠΑ και πρότεινε εκ νέου την αναβάθμιση της νατοϊκής βάσης στη
Σούδα και τη δημιουργία μιας νέας βάσης στην Κάρπαθο, όπου πιθανότατα θα
σταθμεύσουν αμερικάνικα drones (μη επανδρωμένα αεροσκάφη).
Τέσσερις μέρες αργότερα, στις 22 Μάη, κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή
στη Βουλή το Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυ
νας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας
της Βουλγαρίας, που προβλέπει σειρά διευκολύνσεων για τη μεταφορά υλικών
και στρατευμάτων καθώς και την ίδρυση Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (AMCC). Το Αρ. 2 της σύμβασης δεν αφή
νει περιθώρια παρερμηνείας για τα ευρωατλαντικά συμφέροντα που εξυπηρε
τεί: “Στόχος του παρόντος Μνημονίου Συναντίληψης είναι να καθορισθούν οι
παρεχόμενες από το AMCC υπηρεσίες, προκειμένου να βοηθηθεί η Δημοκρατία
της Βουλγαρίας στην επίλυση των ελλείψεών της σε στρατηγικές μεταφορές, με
ιδιαίτερη μέριμνα για τις ελλείψεις που προκύπτουν από την ανάγκη ταχείας
ανάπτυξης δυνάμεων σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε ή άλλων πολυεθνικών
φορέων, οι οποίες διεξάγονται κατόπιν εντολής των Ηνωμένων Εθνών ή/και
σε ασκήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΝΑΤΟ”.
Είναι προφανές πως η ελληνική αστική τάξη και οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν
είναι αθώες του αίματος. Σε μια συγκεκριμένη ιδιαίτερα δύσκολη συνθήκη για
τον ελληνικό εθνοκρατικό σχηματισμό, με ένα κρατικό χρέος να φτάνει σύμ
φωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους στα 313 περίπου δις (κα
τά κύριο λόγο σε διακρατικούς μηχανισμούς: 131 δις στο ταμείο χρηματοπιστω
τικής σταθερότητας EFSF, 20 δις στην ΕΚΤ, 21 δις στο ΔΝΤ, 7 δις στην Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και 53 δις σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ), με δυσβάσταχτες
δανειακές συμβάσεις που συνοδεύονται από αντικοινωνικά μέτρα εσωτερικής
υποτίμησης και με τη δαμόκλειο σπάθη της χρεοκοπίας να επικρέμεται εν μέσω
κρίσιμων eurogroup, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ επιλέγει να βαθαίνει τη
σύνδεσή της με τους ιμπεριαλιστικούς σχηματισμούς, αυξάνοντας την έκθε
ση της Ελλάδας στο ενδεχόμενο εμπλοκής σε μια γενικευμένη ή περιορισμένη
πολεμική σύρραξη. Η συγκυβέρνηση δίνει τα ρέστα της ώστε να κρατηθεί το
ελληνικό κράτος δεμένο στο άρμα του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού, για να
εξυπηρετηθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου εις βάρος των προλεταριακών λαϊ
κών συμφερόντων.
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Η ρήξη με τον ιμπεριαλισμό είναι αδιαίρετη με τη ρήξη με την εγχώρια αστική
τάξη και το κράτος της, ακριβώς επειδή το ελληνικό κεφάλαιο ακολουθεί τη
στρατηγική επιλογή πρόσδεσης με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Μονάχα η συγκρότηση
ενός πραγματικά διεθνιστικού αντικαπιταλιστικού αντιιμπεριαλιστικού μετώ
που μπορεί να εξυπηρετήσει τα προλεταριακά λαϊκά συμφέροντα. Μονάχα η
οργάνωση της τάξης μας και η αντεπίθεση απέναντι σε εγχώριο και διεθνές
κεφάλαιο με σκοπό την κοινωνική επανάσταση, εδώ μα και παντού, μπορεί να
αποτελέσει τη μοναδική αξιόπιστη απάντηση απέναντι στη σύγχρονη βαρβα
ρότητα του καπιταλισμού. Μέχρι τον κομμουνισμό και την αναρχία!
Συνέλευση αναρχικών κομμουνιστών
για την ταξική αντεπίθεση ενάντια στην ΕΕ
Ιούνιος 2015
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ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΟΤΕ
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(Εισήγηση του  Γιάννη Δημητράκη για το ντοκιμαντέρ “Οι βροχοποιοί”,
εκδ. Διάδοση)
“Έχετε μία ώρα διορία να εγκαταλείψετε την ταράτσα της φυλακής και να επι
στρέψετε στα κελιά σας. Σας υποσχόμαστε πως δεν θα χτυπηθεί ούτε ένας κρα
τούμενος...”, φωνάζει απ’ τον τηλεβόα ο διαπραγματευτής της αστυνομίας και
η σφιγμένη γροθιά κραδαίνει πιο αποφασιστικά το μακρύ σίδερο, το μαχαίρι.
Ο,τιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρο όπλο επίθεσης και άμυνας
για την αντιμετώπιση της διαφαινόμενης εισβολής αστυνομικών δυνάμεων
στο χώρο που βίαια και ενστικτωδώς καταλάβαμε μόλις πριν μια μέρα, στις 23
Απρίλη του 2007, στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Μαλανδρίνου.
Είναι η πρώτη φορά για πολλούς εκεί πάνω, στην ταράτσα της φυλακής, που
βλέπουν τον ήλιο χωρίς να παρεμβάλλονται τα κάγκελα του παραθύρου ενός
κελιού. Πρώτη φορά δεν νιώθουν πως είναι βυθισμένοι σ’ ένα υγρό, κρύο και
σκοτεινό προαύλιο. Εξαναγκασμένοι να κυνηγούν καθημερινά όσες αχτίδες
ήλιου καταφέρνουν να φωτίσουν και να ζεστάνουν κάποια γωνιά του. Είναι
πολλές οι σφιγμένες γροθιές, τα φουσκωμένα στήθη. Φουσκωμένα ξανά με την
ζωογόνο δύναμη της αξιοπρέπειας, του ανυπότακτου ανθρώπινου στοιχείου
που ξυπνά και σαρώνει τα πάντα στο διάβα του.
Είναι πολύς ο πόνος που κουβαλούν αυτά τα ταλαιπωρημένα, σκληρά και νευ
ρικά σώματα που στέκονται με θάρρος απέναντι στις πρασινομπλέ στολές και
τα μαύρα ρόπαλα. Στάζει στα εσώψυχά τους η αδικία, αργά και βασανιστικά. Η
καταπίεση και οι εξευτελισμοί που χρόνια δέχονται στα κολαστήρια αυτού του
τόπου για κάθε μέρα της ποινής τους. Είναι τα λόγια εκείνου, του άγνωστου
κρατούμενου, καθώς βαφτίζεται και εξαγνίζεται στη φλόγα της εξέγερσης, που
ακούγονται με σιγανή φωνή δίπλα μου: “Ωραία μέρα για να πεθάνουμε...”,
που μου ξαναθυμίζουν πως τίποτα δεν τελείωσε και όλα μοιάζουν πιθανά.
Τέλος, είναι εκείνα τα λυσσασμένα χέρια των δεσμοφυλάκων που για άλλη μια
φορά έπεσαν πάνω σ’ έναν από μας και μας ξύπνησε απότομα και βίαια από
το λήθαργο της καθημερινής ρουτίνας του εγκλεισμού. Όχι ότι δεν είχε ξανα
συμβεί. Αλίμονο! Οι περισσότεροι είχαν εντυπωμένη με ανεξίτηλα σημάδια στο
σώμα και την ψυχή τους αυτή την ίδια βία, όταν κι αυτοί βρέθηκαν ανήμποροι
μπροστά στην προσβολή, τη διαταγή, την επιβολή, τη διαστροφή ενός διευ
θυντή, ενός αρχιφύλακα, μέχρι και του πιο χαμηλόβαθμου ανθρωποφύλακα.
Είχαν γευτεί πώς είναι να αφοδεύεις σχεδόν μπροστά στους συγκρατούμε
νούς σου. Να στοιβάζεσαι με ρούχα, φαγητά, στρώματα, άλλα τρία ή τέσσερα
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ανθρώπινα σώματα και μυρωδιές σε ένα κελί 9 τ.μ., χειμώνα καλοκαίρι, με
τη μοναξιά και τον πόνο στριμωγμένος στο κρεβάτι φέρετρό σου. Να κυνηγάς
το ζεστό νερό για να πλυθείς ή να τσακώνεσαι στην ουρά με τους μάγειρες
κρατούμενους, γιατί η πείνα σου δεν χορταίνει με τις άθλιες μερίδες του συσ
σιτίου της φυλακής. Να προσπαθείς να κοιμηθείς, όταν 500 ανθρώπινα κορμιά
ψάχνουν κι αυτά μανιασμένα, σε μια πτέρυγα με 120 κελιά κλεισμένα 16 ώρες
την ημέρα, έναν ρημαδιασμένο τρόπο να σκοτώσουν τις ατελείωτ ες ώρες και
μέρες μέχρι να ξαναπάρουν πίσω την ελευθερία τους. Να στρώνεις να κοιμη
θείς στο πάτωμα, δίπλα στην τρύπα της τουαλέτας, γιατί δεν υπάρχει πουθενά
αλλού χώρος για σένα. Να μην μπορείς να αγγίξεις τους αγαπημένους σου ή να
τους μιλήσεις ελεύθερα κατά τη διάρκεια του ολιγόλεπτου επισκεπτηρίου, παρά
μόνο διαμέσου διαχωριστικών τζαμιών και ηλίθιων τηλεφωνικών συσκευών.
Έτσι ήταν. Όλοι μας είχαμε κι από μία ή περισσότερες αναμνήσεις από τη σκλη
ράδα και τη βιαιότητα της φυλακής. Άλλοι είχαν ξεκρεμάσει νεκρό, από κάποιο
σωλήνα του κελιού τους, το δεμένο με σεντόνια συγκρατούμενό τους που θα
σκέφτηκε ότι μέχρι εδώ ήταν. Άλλοι είχαν αντικρύσει το λευκό και κέρινο
πρόσωπο του θανάτου στο δίπλα κρεβάτι, εκεί που οι ουσίες είχαν τυλίξει τη
νύχτα κάποιον σε μια βαριά και γλυκιά νάρκωση από την οποία δεν έμελλε να
ξαναξυπνήσει.
Κάποιοι πάλι είχαν δει τους άλλους να κλαίνε σα μικρά παιδιά, να κόβουν το
σώμα τους και να αιμορραγούν για μια μεταφορά στο νοσοκομείο και μετά στο
ψυχιατρείο των φυλακών, όπου θα τους χορηγήσουν χούφτες χαπιών για να
ξεχάσουν και να ξεχαστούν. Κάποιοι άλλοι είχαν κλέψει ξανά μέσα στη φυλα
κή, σκοτώσει, μαχαιρώσει, χτυπήσει, προδώσει κάποιον συγκρατούμενό τους,
ταΐζ οντας κι αυτοί το τέρας της βίας που πλανάται μόνιμα πάνω από τα κεφά
λια των φυλακισμένων. Πανταχού παρόν αυτό το τέρας που τους ξεφτιλίζει,
τους διαλύει, τους συντρίβει, τους μεταμορφώνει..
Τώρα στεκόμαστε ακίνητοι κι αποφασισμένοι να παλέψουμε τις εξαγριωμένες
ορδές κρανοφόρων που βρίσκονται απέναντί μας στην ταράτσα του αρχιφυ
λακείου. Έτοιμες με το σήμα του επικεφαλής τους να μας επιτεθούν. Να μας
ισοπεδώσουν. Ο Βαγγέλης Πάλλης, μπροστάρης πάντα στους αγώνες εντός των
τειχών, δεν τους φοβάται. Τους έχει ξανασυναντήσει σε προηγούμενες μάχες.
Στα Χανιά το 1996, στα Τρίκαλα το 2006. Ουρλιάζει να τον ακούσουν αυτοί αλλά
ίσως κι εμείς: “Ελάτε ρε να μας κατεβάσετε! Εμείς δεν πάμε πουθενά!”.
Και να που εκείνη η ανοιξιάτικη Δευτέρα του Απρίλη μάς ένωσε όλους, ξανα
δίνοντας πίσω την κλεμμένη ανθρώπινη υπόστασή μας και μπορούσαμε, έστω
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και για όσο κράτησε η εξέγερση, να μιλήσουμε και να κοιταχτούμε σαν όσους
παλεύουν για αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ελευθερία.
Η φυλακή Μαλανδρίνου στις 23 Απρίλη 2007 παραδίνεται -αν και όχι εξ ολο
κλήρου- στους εξεγερμένους κρατούμενους, με αφορμή ένα ακόμη περιστατικό
ξυλοδαρμού κρατουμένου. Οι εξεγερμένοι καταλαμβάνουν για τέσσερις μέρες
την ταράτσα του κτιρίου που περιλαμβάνει τα κελιά και τα προαύλιά τους. Τότε
αποτελούσε τη ναυαρχίδα των φυλακών υψίστης ασφαλείας, προορισμένη
για τους πιο απείθαρχους και σκληρούς βαρυποινίτες. Είχε κατασκευαστεί σε
απομονωμένη τοποθεσία, στα πρότυπα εκσυγχρονισμένης επιστημονικά αρχι
τεκτονικής, με έμφαση στην πιο εύκολη καταστολή, επιτήρηση και διαχωρισμό
των κρατουμένων. Η εξέγερση αυτή ήταν άλλη μια κορύφωση σε μια συνεχή
και αδιάκοπη πορεία αγώνων, που πυροδότησε τις επόμενες μέρες στις περισ
σότερες φυλακές της χώρας παρόμοια γεγονότα, ταρακουνώντας γερά για
άλλη μια φορά το σωφρονιστικό σύστημα.
Το παρελθόν αντανακλάται στο παρόν και στο μέλλον βρίσκοντας εκείνα τα
φωτεινά σημεία, μέσα σε μια ιστορική συνέχεια, που θα το βοηθήσουν να
βρει το χωροχρονικό δίαυλο να δραπετεύσει απ’ το βασίλειο της λήθης και να
αναδυθεί ζωντανό στο τώρα και στο αύριο. Κουβαλώντας εμπειρίες, γνώσεις,
διδαχές και εικόνες που μπορεί να φαίνονται ξεθωριασμένες. Όμως ένα πιο
προσεκτικό βλέμμα θα διακρίνει τις ομοιότητες που όμορφα πλάθει ο χρόνος, η
ίδια η ζωή. Τα όσα γνωρίζουμε για τους αγώνες εντός των τειχών της τελευταί
ας εικοσαετ ίας γίνονται θολά και συγκεχυμένα όσο γυρνάμε το ρολόι πιο πίσω.
Εκεί που η αγριότητα και η κτηνωδία στα μπουντρούμια της αστικής δημοκρα
τίας αναλαμβάνουν για ακόμα μία φορά να δαμάσουν και να συνθλίψουν την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Το ντοκιμαντέρ που θα παρακολουθήσουμε, αποτέλεσμα υπομονετικής και επί
πονης εργασίας ομάδας συντρόφων και συντροφισσών, αποπειράται να μας
μεταφέρει στα τέλη της δεκαετ ίας του ‘70 μέχρι και το τέλος της δεκαετίας ‘80,
φωτίζοντας τις υποκειμενικές και αντικειμενικές συνθήκες που τροφοδότησαν
τους πρώτους μεγάλους αγώνες της μεταπολίτευσης στα ελληνικά κολαστήρια
ψυχών. Εκείνες κι εκείνους που με περίσσιο θάρρος, αλλά και πολλές θυσίες,
αποτέλεσαν τις βάσεις για την έναρξη μιας μακράς πορείας ηρωικών αλλά και
αιματοβαμμένων μαχών του ανθρώπινου αδούλωτου ενάντια στη βία και την
καταπίεση του εγκλεισμού.
Η μεταπολίτευση, που ξεκινά με την πτώση της χούντας το 1974, αποκαθιστά
σε ένα βαθμό τη δημοκρατική ομαλότητα και απελευθερώνει τους πολιτικούς
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κρατούμενους που είχαν φυλακιστεί κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, αφή
νοντας έναν πιο ομοιογενή πληθυσμό εγκλείστων που αφορούν κάθε είδους
παραβάσεις του ποινικού κώδικα. Ο αέρας της σοσιαλιστικής αλλαγής, που
υπόσχεται το ΠΑΣΟΚ το 1981 στην ταλαιπωρημένη και αιμορραγούσα ελληνική
κοινωνία, ακουμπάει επιφανειακά τις ανάγκες της και σύντομα θα διαψεύσει
τις όποιες προσδοκίες είχε καλλιεργήσει για μια πορεία προς τον εξανθρω
πισμό, την πρόοδο και την ανάπτυξη των ρημαγμένων και εμποτισμένων με
συντήρηση θεσμών και μηχανισμών αυτής της χώρας.
Και φυσικά κανένας αέρ ας της αλλαγής -ούτε καν λίγες ριπές ανέμου- δεν
έφτασαν ποτέ μέσα στα δεσμωτήρια. Τα κάτεργα της νεόκοπης δημοκρατί
ας, σα να ήταν απολύτως ανεξάρτητοι μηχανισμοί, παραμένουν ανέγγιχτοι κι
απροσπέλαστοι από τις όποιες αλλαγές συμβαίνουν έξω απ’ τα τείχη τους. Αυτά
χαράζουν με το αίμα των κρατουμένων τη νεότερη ιστορία τους. Αναδεικνύο
ντας ξεκάθαρα, σ’ ένα ιδιαίτερο κοινωνικό ζήτημα, το ύψος της ευαισθησίας
των ψευδεπίγραφων σοσιαλιστών για την αδικία και την καταπίεση που είχαν
και ήταν ευθέως ανάλογο με το ύψος της αίσθησης περί κοινωνικής δικαιοσύ
νης που τελικά κουβαλούσαν.
Οι φήμες για μεταθέσεις των βασανιστών της ΕΑΤ - ΕΣΑ μετά την πτώση της
χούντας στις ελληνικές φυλακές θα μπορούσε, μόνο εν μέρει, να δώσει μια
εξήγηση για τα όσα αδιανόητα εκτυλίσσονται στα σκοτεινά κελιά και πειθαρ
χεία, καθώς το γενικότερο περίγραμμα για τη διαχείριση της παραβατικότητας
σκιαγραφείται αποκλειστικά από το αστικό κράτος και τους εκάστοτε διαχειρι
στές του και είναι αυτό που τη δημιουργεί και την αναπαράγει.
Η αφήγηση γεγονότων, που αφορούν συνθήκες καταπίεσης και βασανιστηρίων
όσο και στιγμών αντίστασης και εξεγέρσεων μέσα στις συρματόφραχτες απο
θήκες ψυχών δια μέσου των ανθρώπων που μιλούν στο ντοκιμαντέρ, θα μας
κάνουν κοινωνούς μιας αλήθειας. Κι αυτή δεν είναι άλλη απ’ το ότι ο αγώνας
εντός των φυλακών διέρχεται μέσα από τις πιο σκληρές κι εκ των προτέρων
δυσμενείς συνθήκες, καθώς ο κρατούμενος με ελάχιστα μέσα και χωρίς εξό
δους κινδύνου αναμετράται, επί της ουσίας γυμνός, απέναντι σ’ έναν απ’ τους
πιο αμείλικτους μηχανισμούς καταστολής του κράτους.
Όπως οι ίδιοι οι πρώην κρατούμενοι εξιστορούν, το σκηνικό στις αρχές της
δεκαετ ίας του ‘80 στήνεται γύρω από μια κατάσταση απόλυτης σιωπής, εξα
τομίκευσης, κανιβαλικής επίδειξης αντρισμού και μαγκιάς μεταξύ εγκλείστων
και σχεδόν πλήρους αποδοχής της βίαιης, απαξιωτικής κι εξευτελιστικής προς
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αυτούς συμπεριφοράς της σωφρονιστικής υπηρεσίας. Ταυτόχρονα αρκετοί
πέφτουν στην παγίδα της καταστολής των ναρκωτικών, καθώς το διεφθαρμέ
νο σύστημα σωφρονισμού επιλέγει να ανοίξει τη στρόφιγγα αποχαύνωσης κι
εξάρτησης. Ένα ακόμη αντίμετρο για την καταστολή της ανθρώπινης εντροπίας
εντός των τειχών. Αδυνατούν, κατά τα λεγόμενα των περισσοτέρων, οι τότε
αγράμματοι και τραχείς κρατούμενοι να αναλύσουν, να κατανοήσουν και να
επικοινωνήσουν τη βία που τους ασκείται στα κελιά της δημοκρατίας. Η κατά
σταση που επικρατεί τραγική. Κανείς δεν μιλάει για ό,τι συμβαίνει, κανείς δεν
αντιστέκεται, κανείς δεν αντιγυρίζει στο ελάχιστο την βία που δέχεται. Οι εξαι
ρέσεις εκείνης της εποχής, φωτεινά παραδείγματα αλλά και δάσκαλοι για τους
επερχόμενους αγωνιστές, επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
Η είσοδος όμως στο περιβάλλον της φυλακής των πρώτων αναρχικών, που
σε σχέση με την προηγούμενη γενιά πολιτικών κρατουμένων υφαίνουν πιο
στενούς και πυκνούς δεσμούς με τους ποινικούς κρατούμενους, θα δημιουρ
γήσει τα πρώτα σκιρτήματα συλλογικών αγώνων. Οι φυλακισμένοι σύντροφοι
και συντρόφισσες οργανώνουν μαθήματα ανάγνωσης και γραφής, μοιράζουν
βιβλία, ρούχα, φαγητά, δημοσιεύουν κείμενα σε εφημερίδες, ξαναζωντανεύ
ουν την έννοια της αλληλεγγύης. Οι πρώτες απεργίες πείνας των πολιτικών
κρατουμένων, οι επαφές που υπάρχουν με το κίνημα αλληλεγγύης που αρχίζει
να διαμορφώνεται εκτός των τειχών, η έκδοση του περιοδικού Της φυλακής,
αλλά και η καταλυτική παρουσία σε όλα τα παραπάνω δρώμενα της συντρό
φισσας και δικηγόρου Κατερίνας Ιατροπούλου ανοίγουν τις προοπτικές για τους
μελλοντικούς αγώνες.
Διατυπώνονται τα πρώτα αιτήματα για τη βελτίωσ η των συνθηκών των φυλα
κών και σε συνδυασμό με τη βάναυση και άθλια κατάσταση που επικρατεί στις
περισσότερες, έχοντας ως αιχμή τους την μετατροπή σε πειθαρχική φυλακή
υψίστης ασφαλείας της Κέρκυρας ήδη από το 1977 με την τρομακτική βία που
ασκείται εκεί στους φυλακισμένους από τους υπεύθυνους για τη λειτουργία
της, οδηγεί το μπόλιασμα αναρχικών και ποινικών κρατουμένων να βρει το
εύφορο έδαφος για να ανθίσουν τα πρώτα λουλούδια εξέγερσης της ανθρώ
πινης αξιοπρέπειας, απέναντι σ’ ένα επί της ουσίας καθεστώς εξαίρεσης που
εφαρμόζεται εκεί σε σχέση με τις υπόλοιπες φυλακές.
Στην γκιλοτίνα του Κολαστηρίου της Κέρκυρας, αρχιτεκτονικό κατασκεύασμα
βασισμένο στην ιδέα του πανοπτισμού που βρίσκει τις ρίζες της στην Αγγλία
του 19ου αιώνα, σκύβουν ανυπεράσπιστοι οι κατάδικοι. Η υποδοχή γίνεται
από εξαγριωμένους ανθρωποφύλακες, με άφθονους ξυλοδαρμούς, απομόνω
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ση, δέσιμο στον περίφημο “σταυρό” για τους πιο απείθαρχους, όπως ο Χάρης
Τεμπερεκίδης, ο Βλάσσης Ψοφάκης και άλλοι. Η καθημερινότητα παίρνει μορ
φή βασανιστηρίου καθώς οι απαγορεύσεις, το ξύλο, οι χυδαιότητες και οι
προκλήσεις των ανθρωποφυλάκων, αλλά και γενικότερα οι συνθήκες εγκλει
σμού, διαμορφώνουν μια φρικτή κόλαση για τους κρατούμενους. Μισή ώρα
προαυλισμός, αυστηρή επιτήρηση, απαγόρευση βιβλίων, προσωπικών ρούχων
και σχεδόν κάθε είδους αντικειμένων, πειθαρχικές τιμωρίες κι απομόνωση.
Αμείλικτος ο σωφρονισμός στα κάτεργα της πασοκικής δημοκρατίας συνθλίβει
και ισοπεδώνει ανθρώπινες ψυχές. Κι εκεί είναι που η ανθρώπινη αξιοπρέπεια
μπροστά στον δήμιό της σηκώνει τη σημαία της αντίστασης, χαράσσοντας τους
νέους δρόμους αγώνα σε μια μακρά διαδρομή που φτάνει μέχρι το σήμερα.
Εκεί η εξέγερση στο Μαλανδρίνο το 2007 βρίσκει τις ρίζες της στην άνοιξη της
23ης Απρίλη του 1980 στην κατειλημμένη πτέρυγα της γυναικείας φυλακής
Κορυδαλλού. Εκεί οι λυτρωτικές φλόγες το 1987, που καταβροχθίζουν επιτέλους
την κρεατομηχανή της Κέρκυρας, ζεσταίνουν είκοσι χρόνια μετά τα κορμιά των
εξεγερμένων κρατουμένων στις βροχερές και παγωμένες νύχτες στην ταράτσα
της φυλακής Μαλανδρίνου.
Είναι εκείνα τα μπαρουτοκαπνισμένα χρόνια αγώνα με τις αλλεπάλληλες
φωτιές και κραυγές των κρατουμένων, που διαπερνούν τα τείχη των φυλακών
και οπλίζουν τα χέρια των συντρόφων της ένοπλης οργάνωσης Επαναστατική
Αλληλεγγύη στις 19 Φλεβάρη του 1990, εκτελώντας τον αρχιβασανιστή ψυχία
τρο των φυλακών Κορυδαλλού Μάριο Μαράτο, εναποθέτοντας στην ιστορία
των αγώνων τη δική τους συνδρομή για την προάσπιση και προώθησή τους.
Και είναι οι ίδιοι καπνοί και φωνές στις ταράτσες των φυλακών του Απρίλη του
2007, που αφουγκράζονται οι σύντροφοι της ένοπλης ομάδας Πυρήνας Αντάρ
τικης Δράσης και τους παρακινούν να ανατινάξουν τον Ιούνη της ίδιας χρο
νιάς με βόμβα δέκα κιλών σημαντικό κομμάτι της νεοαναγειρόμενης φυλακής
Νιγρίτας Σερρών.
Εκεί, που η εξουσία κι ο καπιταλισμός αφοδεύουν ως απόβλητο ένα κομμάτι
του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού στον απόπατο του κράτους, η σύμφυση
ανθρώπινου και πολιτικού διαπλέκεται βαθιά κι άρρηκτα, και μέσα από φρι
καλεότητες και καθ’ όλα αντιανθρώπινες συνθήκες, αμφισβητεί για ακόμη μια
φορά την παντοδυναμία τους.
Οι πρωταγωνιστές του ντοκιμαντέρ, αλλά και όσες/όσοι ανώνυμοι υπέφεραν σ’
εκείνα τα δεσμωτήρια ψυχών, είναι οι Βροχοποιοί. Σύντροφοι/συντρόφισσες,
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μα κι άνθρωποι απλοί, έμπλεοι αντιφάσεων, αμόρφωτοι και άγουροι ακό
μα πολιτικά, αλλά κατέχοντας πια μια λυσσώδη μανία να ακουστούν και να
πάψουν τα μαρτύρια και οι κακουχίες τους, καταστρέφουν και καίνε τα κολα
στήριά τους. Παλεύουν για αξιοπρέπεια και ελευθερία, δηλώνοντας με βροντε
ρή φωνή που ηχεί στο παρόν και στο μέλλον για τους νέους αγώνες μέχρι και
το γκρέμισμα της τελευταίας φυλακής:
ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΟΤΕ

